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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op grond van het besluit van de gemeenteraad op 14 december 2006, mag iedere fractie drie 
fractieassistenten aanmelden bij de griffier. Daarbij worden de andere betrekkingen, die de aangemelde 
persoon bekleedt, vermeld. 

De fractie van de W D heeft De heer F.J.D. (Florian) Bos bij mij aangemeld als nieuwe fractieassistent. 
Conform artikel 2 lid 4 van de Verordening op de fractieassistenten breng ik deze aanmelding ter kennis van 
de raad. Deze aanmelding met de daarbij door de aangemelde persoon opgegeven betrekkingen ligt ter 
inzage bij de griffie (kamer B408). De aangemelde persoon voldoet aan de eisen die conform artikel 2, lid 2 
van de Verordening op de fractieassistenten gesteld worden aan het fractieassistentschap. 

Leden van de raad, die van oordeel zijn dat bezwaar bestaat tegen het optreden als fractieassistent van 
bovengenoemde persoon, brengen dit bezwaar binnen drie weken na deze kennisgeving ter kennis van de 
betreffende fractie. Tegelijkertijd zenden zij van deze kennisgeving van het bezwaar een afschrift aan de 
raadsleden. 

Indien er geen bezwaren bestaan tegen het optreden als fractieassistent van bovengenoemde persoon, dan 
zal hij worden geïnstalleerd, middels het afleggen van de belofte, als fractieassistent tijdens de 
raadsvergadering van 28 januari 2016. 
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