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Titel 1 onderwerp: Benoeming fractieassistent C D A

Voorgesteld besluit:
De commissie controle geloofsbrieven fractieassistenten van Nieuwkoop stelt, na controle van de
geloofsbrieven, de raad voor toe te laten als fractieassistent van de raad van de gemeente
Nieuwkoop:
1.

Nick Draper als fractieassistent van het CDA te benoemen

Commissie controle geloofsbrieven van fractieassistenten van Nieuwkoop

Samenvatting:
De fractie van het CDA wil graag dat Nick Draper als fractieassistent door de gemeenteraad
benoemd wordt. Een fractieassistent is een persoon, niet zijnde een raadslid, die de fractie helpt bij
het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad. Fractieassistenten hebben dezelfde rechten
en plichten als raadsleden met uitzondering van het nemen van raadsbesluiten.

TOELICHTING

Inleiding I aanleiding
De fractie van het CDA heeft de gemeenteraad gevraagd Nick Draper als fractieassistent te
benoemen.
Beoogd (maatschappelijk) effect
Ondersteuning voor raadsleden zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.
Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
In het reglement van orde (vastgesteld op 16 oktober 2014) artikel 8 lid 2 is opgenomen dat een
fractie maximaal 5 fractieassistenten kan hebben. Het CDA heeft op dit moment 2 fractieassistenten:
Saskia van Heusden en Jamiel Arens.
Participatie I betrokken partijen I personen
Commissie controle geloofsbrieven
Dę, Commissie controle geloofsbrieven van fractieassistenten bestaat uit drie raadsleden te weten:
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Deze commissie heeft cľe geloofsbrieven op 17 september 2015 gecontroleerd en doet daar in de
raad verslag over. Zij controleren o.a. zijn leeftijd (ouder dan 18 jaar) of hij in de gemeente
Nieuwkoop woont, niet uitgesloten is van het k iesrecht en welke (neven)functies hij heeft.
Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.
Varianten met argumenten voor en tegen
Door de benoeming van een fractieassistent wordt de werk druk van raadsleden verlicht en de fractie
expertise verhoogd.
Voorgesteld besluit
Nick Draper als fractieassistent van het CDA te benoemen.
Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen
»
De gemeenteraad benoemt alle fractieassistenten, omdat de fractieassistenten dezelfde
rechten en plichten als raadsleden k rijgen.
»
Fractieassistenten leggen bij de voorzitter van de raad de eed of de belofte af, vanwege de
verantwoordelijkheid die op hun schouders wordt geladen.
Financiële en juridische gevolgen
Fractieassistenten k rijgen presentiegeld voor deelname aan oriënterende bijeenk omsten,
meningsvormende raden en aan door de raad benoemde commissies. De enige beperk ing is dat bij
meningsvormende raden nooit meer personen aan de vergadertafel mogen zitten dan de fractie groot
is. Desalniettemin k an het begrootte budget voor fractieassistenten ontoereik end blijk en te zijn.
Bijlagen
»
Geloofsbrieven
»

Rapport van de commissie geloofsbrieven

Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing; dit stuk staat rechtstreek s op de agenda van de besluitvormende
raadsvergadering.

