
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, BUNDELNR. 2 
 
 
Onderwerp: Beëdiging fractieassistenten 

 
Voor welke cyclus: Extra raadsvergadering op 21 april 2010  

 

 Raadsrotonde 

 Gemeenteraadsvergadering 

Agendering: 
 
 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

Behandelwijze: 
 
 

 Beëdigen 

 half uur 

 drie kwartier 

 vijf kwartier 

 twee uur 

Indien raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 
 
 

 twee en een half uur 

Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Nieuw aangemelde fractieassistenten leggen in de vergadering een eed of 
belofte af alvorens zij als zodanig benoemd zijn (artikel 10 reglement van orde). 

Aan raadsleden mee 
te zenden stukken: 

Namenlijst en beëdigings-informatie. 

Achterliggende 
stukken: 

Geloofsbrieven van de te beëdigen fractieassistenten. 

Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 

 

Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

 

Opmerkingen 
van het Presidium: 

N.v.t. 

Portefeuillehouder: Burgemeester 

Meer informatie bij:  Jeroen van Urk, raadsgriffier 
j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl , tel. 0315 292310 of 06 813161706 
 

Opmerkingen 
raadsgriffie 

Voordat de eed of belofte wordt afgelegd onderzoekt een commissie van drie 
raadsleden de geloofsbrieven van de nieuwe fractieassistenten (in lijn met de 
wettelijke procedure voor raadsleden). Dit gebeurt traditioneel tijdens de 
vergadering zelf. Het verslag van de commissie voor de geloofsbrieven wordt op 
die manier schriftelijk vastgelegd in het raadsverslag. 

 

 



Beëdiging fractieassistenten 
 
Het reglement van orde regelt, dat fractieassistenten namens de fractie kunnen deelnemen 
aan voorbereidend overleg (de vroegere commissievergadering) en aan werkbijeenkomsten 
van de gemeenteraad. Kortweg gezegd: aan agendapunten op de raadsrotonde. Indien zij 
daaraan daadwerkelijk deelnemen als afgevaardigde van de fractie, tekenen zij de 
presentielijst en ontvangen volgens het geldende reglement van orde  per avond maximaal 
één keer het wettelijk bepaalde presentiegeld (thans € 72,64).  
 
Op grond van het coalitieakkoord zal de inzet van fractieassistenten met terugwerkende 
kracht nader door de raad worden vastgelegd in het reglement van orde. Het coalitieakkoord 
regelt: 
"- per raadsrotonde-sessie maximaal 3 personen per fractie, waarvan tenminste 1 raadslid; 
-  per raadsrotonde-sessie maximaal 2 fractieassistenten presentiegeld vergoeden; 
- ook bij externe vertegenwoordigingen c.q. excursies wordt de deelname van 

fractieassistenten  gemaximeerd".  
NB. Met een raadsrotonde-sessie wordt bedoeld: de opeenvolgende agendapunten in één 
vergaderzaal. 
 
De volgende personen zijn door hun fracties voorgedragen als fractieassistent. 
Al deze personen staan op de kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen van 2010 (dit is geen 
voorwaarde nog in het reglement van orde, wel een afspraak in het coalitieakkoord). 
 
Lokaal Belang PvdA D66 
Lineke Diepenbroek-Mulder Henri van Amerongen Hans Bolluijt 
Roy Nas Ömer Delioglu Robert Bolk 
Erik Schieven 
Kan Ki Man 

Antoinette Duenk Hayo Canter Cremers 

 Marloes Leijzer Ineke Dane 
CDA Laurence van de Meeberg Ziko van Dijk 
Jos van Bergen Evelien Oberink Nick Jansen 
Ton Büchner Marcel Roelofs Arno Kock 
Marc Hettinga Hans Thomas Arnold Tiemessen 
Bas Löverink André de Vries  
Paula Sorgedrager- Carreira Toon van de Wetering VVD 
 da Cunha Sant'Anna  André Rehé 
Roland Toussaint  Cécile Sloots-Helmink 
 
 
De voorgedragen fractieassistenten hebben een formulier ingevuld en ondertekend dat zij 
aan de gestelde benoembaarheidsvereisten in het reglement van orde voldoen. Na een 
positief advies van de commissie van de geloofsbrieven of een kandidaat-fractieassistent aan 
de benoembaarheidsvereisten voldoet, besluit de gemeenteraad tot toelating, en legt de 
kandidaat in handen van de raadsvoorzitter de eed of belofte af. 

 
 De burgemeester zegt op: 
 

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om als fractieassistent benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en 
dat ik mijn plichten als fractieassistent raad naar eer en geweten zal vervullen." 

 
Het raadslid zegt: 

  
 "Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
 
 of 
 
 "Dat verklaar en beloof ik!" 


