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Voorgesteld besluit
 1. De heer M.O Burakçin ontslag te verlenen als lid van het Presidium;

2. De heer A.E. Uysal te benoemen als lid van het Presidium;

3. De heer A.E. Uysal ontslag te verlenen als lid van de Agendacommissie;

4. Mevrouw Y. van Engelen te benoemen als lid van de Agendacommissie.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Vanwege de wisseling van het fractievoorzitterschap binnen de fractie GroenLinks diverse 
benoemingen herzien.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Binnen de fractie GroenLinks heeft de heer A.E. Uysal het fractievoorzitterschap overgenomen van 
de heer M.O. Burakçin. Door deze wijziging dient de heer A.E. Uysal benoemd te worden als lid van 
het Presidium, nadat de heer M.O. Burakçin hiervoor ontslag is verleend. In verband met de extra 
werkzaamheden van het fractievoorzitterschap verzoekt de heer Uysal om hem te ontslaan als lid 
van de Agendacommissie. Vanuit de coalitie wordt mevrouw Y. van Engelen voorgedragen als lid 
van de Agendacommissie. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen

Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale raadsnieuwsbrief.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 23 januari 2023;

b e s l u i t :

 1. De heer M.O Burakçin ontslag te verlenen als lid van het Presidium;

2. De heer A.E. Uysal te benoemen als lid van het Presidium;

3. De heer A.E. Uysal ontslag te verlenen als lid van de Agendacommissie;

4. Mevrouw Y. van Engelen te benoemen als lid van de Agendacommissie.

Aldus besloten in de vergadering van


