De gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland;
gelezen het voorstel van het presidium;
gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet,
de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;
gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 29 september 2017,
kenmerk 2017-0000479534;
besluit:
vast te stellen de 1e wijziging op de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de
aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies die
functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie die de
aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt. (elk hierna: de commissie)
Wijzigingsartikel 1
Artikel 2 van de Verordening komt als volgt te luiden:
”
Artikel 2
Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit maximaal 7 leden door de raad uit haar midden benoemd.
2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend
voorzitter van de commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden in haar
eerste vergadering.
Artikel 3 van de Verordening komt als volgt te luiden:
Artikel 3
Ambtelijke ondersteuning
1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke
ondersteuning aan de commissie.
2. De raad kan bepalen dat de gemeentesecretaris ter ambtelijke ondersteuning aan de
commissie wordt toegevoegd.
Artikel 6 lid 1 van de verordening komt als volgt te luiden:
Artikel 6
Vergaderingen
1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste de helft plus één
van het aantal leden dit noodzakelijk achten.”
Wijzigingsartikel 2
De ingangsdatum van deze Verordening treedt in werking op 4 juli 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente NoordBeveland van 4 juli 2019,
De raadsgriffier,

De voorzitter,

C.H. Poortvliet

A.M. Demmers-van der Geest

