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Onderwerp
Toelating van de heer T.P.M. van Es als lid van het presidium.

Aan de raad,
1. Inleiding
In het presidium is gesproken over de vertegenwoordiging van fracties in deze vergadering.
2. Achtergrond
Het reglement van orde van de raad, geeft het volgende aan met betrekking tot de samenstelling van het
presidium:
(Artikel 5)
b. Het presidium bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.
c. Op verzoek van het presidium kunnen derden worden uitgenodigd indien dat in het kader van de
agenda gewenst wordt geacht.
d. Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het presidium
vervangt.
Het presidium acht het wenselijk dat alle fracties vertegenwoordigd zijn. Voor de fractie van StAn is dit
lastig, gezien het feit dat dit een eenmansfractie betreft. Daarnaast zijn bijzondere omstandigheden
bekend bij het presidium waardoor de fractievoorzitter niet altijd in staat is om de vergadering bij te
wonen.
3. Overwegingen
De presidiumleden hechten aan een vertegenwoordiging van iedere fractie in de vergaderingen van het
presidium. Het presidium heeft voorgesteld dat de heer T.P.M. van Es, burgerlid van de fractie, de
fractievoorzitter van StAn vervangt in voorkomende gevallen.
Het presidium heeft aangegeven zich bewust te zijn van het feit dat in het presidium het uitgangspunt van
'one man one vote' geldt en dat indien de heer Van Es toegelaten wordt als lid, dit tevens voor hem geldt
evenals alle andere rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap. De heer Van Es heeft als
burgerlid bij zijn installatie dezelfde eed afgelegd als de raadsleden en is dus gehouden aan dezelfde
plichten.
Het presidium heeft aangegeven zich bewust te zijn van het feit dat het reglement van orde niet voorziet
in deze constructie en dit te zien als een eenmalige uitzondering.
4. Middelen

Ter inzage ligt:
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5. Risico's

6. Communicatie/Aanpak
Na het genomen besluit wordt de heer Van Es schriftelijk op de hoogte gesteld.
7. Voorstel
De heer T.P.M. van Es toe te laten als lid van het presidium.
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