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AAN de gemeenteraad

Onderwerp: Benoemen nieuwe fractieassistent.

Portefeuillehouder: Presidium

Voorstel:
Te verklaren dat de heer G.R. Drenth uit Middelstum, voldoet aan de eisen die op grond van de
Verordening op het fractieassistentschap 2002 gelden voor het fractie-assistentschap en mevrouw
mevrouw T.M. Donker-van der Vinne uit Garrelsweer dank te zeggen voor al hetgeen zij heeft
verricht in het kader van haar fractie-assistentschap.

Toelichting:
Mevrouw T.M. Donker-van der Vinne heeft aangegeven haar fractie-assistentschap, dat zij al een
geruim aantal jaren vervuld, te willen beëindigen.
Als opvolger van mevrouw Van der Vinne draagt de fractie van de Christen Unie voor de heer
G.R. Drenth uit Middelstum.
Artikel 5 van de Verordening op het fractieassistentschap 2002 geeft aan, dat uw raad moet
verklaren dat een voorgedragen fractieassistent voldoet aan de eisen die voor een fractieassistent
gelden. Daarna kan hij optreden als fractieassistent.
De heer G.R. Drenth voldoet aan de voorwaarden en heeft ondertussen een verklaring, als
bedoeld in artikel 6 van de verordening, ingeleverd. Daar staat in, dat de heer Drenth verklaart te
voldoen aan alle plichten die de “Verordening op het fractieassistentschap” noemt voor een fractieassistent.
Wij stellen u voor te verklaren, dat de heer G.R. Drenth voldoet aan de eisen die voor een fractieassistent gelden.

Loppersum, 14 maart 2019
Het presidium van de raad van de
gemeente Loppersum,
A.A.G. Elderman-Star, voorzitter.
R.Sj. Bosma, griffier.
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De raad van de gemeente Loppersum;
gelezen het voorstel van het presidium van 16 april 2018
gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening op het fractieassistentschap;
besluit:
Te verklaren dat de heer G.R. Drenth voldoet aan de eisen die gelden voor fractieassistenten in de
gemeente Loppersum:
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De raad voornoemd,

mr. J.W.M.Engels, voorzitter

R.Sj. Bosma, griffier
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