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Aan de raad,
Onderwerp
benoeming van fractieassistent
Gevraagde beslissing
de volgende persoon te benoemen tot fractieassistent vanaf 9 maart 2017 tot het einde van de
raadsperiode in 2018.
Namens De Liberalen:
- Dhr. F.C.M. Pouw
Grondslag
Artikel 18 verordening voorzieningen raadsleden en fractieassistenten 2012, artikelen 10,11,12,13 en 15
van de Gemeentewet.
Inleiding
Gelezen de begripsomschrijving van fractieassistent in het Reglement van het Open Huis van de Raad van
de gemeente Bunnik 2008, heeft u besloten dat op voordracht van de raadsfracties assistenten van de
fracties, niet zijnde raadsleden kunnen worden benoemd. Artikel 18 van de Verordening voorzieningen
raadsleden en fractieassistenten 2012 bepaalt dat de raad ten behoeve van iedere politieke groepering of
combinatie van zodanige politieke groepering maximaal twee fractieassistenten kan benoemen. De
benoeming geschiedt op voordracht van de fractie.
Conform artikel 18, lid 4 van voornoemde Verordening zijn de artikelen 10,11,12,13 en 15 van de
Gemeentewet met betrekking tot de benoemingsvereisten, de onverenigbare betrekkingen en de verboden
handelingen voor de raadsleden alsmede de Gedragscode voor de leden van de gemeenteraad van de
gemeente Bunnik 2013 van overeenkomstige toepassing op de door de raad aangewezen
fractieassistenten. De fractieassistent dient tijdens de laatste raadsverkiezingen op de kandidatenlijst van
de fractie te hebben gestaan. De aangewezen fractieassistent is verplicht tot geheimhouding bij de
uitoefening van zijn taak indien en voor zover geheimhouding is opgelegd als bedoeld in artikel 25, tweede
lid van de Gemeentewet.
Beoogd effect
Met het benoemen van een fractieassistent wordt invulling gegeven aan art. 18 van de verordening
voorzieningen raadsleden en fractieassistenten 2012.
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Argumenten
De fractieassistent is voorgedragen door de fractie van De Liberalen.
- Volgens artikel 18 lid 2 dient de kandidaat-fractieassistent te zijn vermeld op de kieslijst van de
politieke groepering die de fractie vertegenwoordigt. De kandidaat-assistent is op de kieslijst vermeld.
- Volgens artikel 18 lid 2 gaat de benoeming van de fractieassistent vergezeld van een schriftelijke en
ondertekende verklaring van de fractieassistent. De verklaring is bijgevoegd.
- De fractieassistent voldoet aan de artikelen 10,11,12, 13 en 15 van de Gemeentewet, aan het
Reglement van orde van het Open Huis, alsmede aan de Gedragscode voor de leden van de
gemeenteraad van de gemeente Bunnik 2013.
Kanttekeningen
Bijlagen
-Ondertekende verklaring van de fractieassistent.
Vertrouwelijk ter inzage bij de griffie:
-C.V. dhr. F.C.M. Pouw
Odijk, 20 februari 2017
de griffier,

de voorzitter,

mw. H.R.E. Hofland

dhr. H.M. Ostendorp
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De raad van de gemeente Bunnik;

overwegende dat moet worden voorzien in een fractieassistent voor de periode 2017-2018
gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad en de griffier van 20 februari 2017;

besluit:
de volgende persoon te benoemen tot fractieassistent vanaf 9 maart 2017 tot het einde van de
raadsperiode 2018:
Namens De Liberalen:
- Dhr. F.C.M. Pouw

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 maart 2017.
De raad voornoemd,

de griffier
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