Raadsvergadering d.d. 26 augustus 2014 agendapunt 13
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 5 augustus 2014
Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Gevraagd besluit:

Toevoegen adviseurs aan Vertrouwenscommissie
nvt
dhr. J.L. de Jong
0592-266606
j.l.de.jong@tynaarlo.nl
Mevrouw N. Hofstra en de heer J.Th. van Nieukerken, als adviseurs
toevoegen aan de Vertrouwenscommissie.

Bijlagen:
- raadsbesluit (bijgevoegd)
Onderwerp:
Toevoegen adviseurs aan de Vertrouwenscommissie
Gevraagd besluit:
Mevrouw N. Hofstra en de heer J.Th. van Nieukerken, als adviseurs toevoegen aan de
Vertrouwenscommissie
Inleiding en aanleiding:
In uw vergadering van 1 juli jl. heeft u de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Tynaarlo
vastgesteld en heeft u de Vertrouwenscommissie ingesteld en zijn de leden benoemd.
Bij het voorleggen van dat voorstel aan de raad was de procedure voor de werving van de
gemeentesecretaris-directeur nog in procedure. Toen is aangegeven dat de adviseurs op een later
moment deze zomer bekend zouden zijn.
Het college heeft in haar vergadering van 5 augustus jl. besloten om mevr. N. Hofstra (wethouder) en de
heer J.Th. van Nieukerken (gemeentesecretaris/ directeur) als adviseurs af te vaardigen in en aan de
Vertrouwenscommissie te verzoeken de raad voor te stellen om de commissie met deze beide adviseurs
uit te breiden. Zolang de commissie nog niet in functie is, is dit geen beletsel. Zoals de Commissaris van
de Koning in de vergadering van 1 juli tijdens de behandeling van de profielschets heeft aangegeven start
het proces voor de vertrouwenscommissie begin september.
De beide adviseurs hebben geen stemrecht in de vertrouwenscommissie.
Artikel 3 lid 2 van de “Verordening op de vertrouwenscommissie voor de vervulling van de vacature van
burgemeester van Tynaarlo” wordt in die zin gewijzigd dat als adviseurs aan de commissie worden
toegevoegd; mevr. N. Hofstra (wethouder) en dhr. J.Th. van Nieukerken (gemeentesecretaris/directeur).
Voor het overige zijn de bepalingen van de verordening onverkort van toepassing op de adviseurs.
De fractievoorzitters
Namens hen
A.T.W.J. Jennekens
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