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Onderwerp Diverse benoemingen naar aanleiding van de gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen



Aan de Raad.

Voorstel
Voorgesteld wordt om voor de raadsperiode 2018 - 2022 over te gaan tot benoeming van 
voorzitters van de raadscommissie, van plaatsvervangende leden van de raadscommissie 
en van de voorzitter en twee leden van de Werkgeverscommissie.

Inleiding
Aan het begin van de raadsperiode wordt overgegaan tot de personele invulling van de 
raadscommissie en van de werkgeverscommissie. De benoeming van de leden van de 
auditcommissie komt in een volgende vergadering aan de orde.

Kader
In de Verordening op de raadscommissie is bepaald, dat de raadscommissie uit alle leden 
van de gemeenteraad bestaat. Afzonderlijke benoeming behoeft derhalve niet plaats te 
vinden. Wel kunnen op voordracht van een fractie een of twee plaatsvervangende leden 
worden benoemd. De raad dient uit zijn midden een voorzitter te benoemen.  

Argumenten
Voorzitter van de raadscommissie
Voorgesteld wordt meerdere voorzitters te benoemen. Tussen deze voorzitters vindt 
maandelijks afstemming plaats wie de raadscommissie daadwerkelijk zal voorzitten. Aan 
een waarnemend voorzitter is in deze constructie geen behoefte.

De heer M. Hardeman, de heer J.H. Bessembinders, de heer H.M. van Veldhuizen, de heer 
B. Bosman en de heer K.J. Stalman worden voor benoeming voorgedragen.  

Plaatsvervangende leden van de raadscommissie
De respectievelijke fracties dragen de volgende personen voor om te worden benoemd 
als plaatsvervangend lid van de raadscommissie.

De SGP-fractie: de heer V.M. Holleman en de heer J.J. van Ravenhorst. De GBW-fractie: 
mevrouw W.A.J. Opstelten en mevrouw K.E. Schipper. De PvdA-GL-fractie: de heer 
S. Smit en de heer K.H.J. van de Wetering. De CDA-fractie: mevrouw J. Beumer-Dorst en 
mevrouw L. Wijnberg-van Bentum. De CU-fractie: mevrouw T.A.T. de Witte-Breure en 
heer D.A. Lokhorst. De VVD-fractie: mevrouw M.M. Tekelenburg en de heer M.W. Nauta.

De kandidaten kwamen voor op de respectievelijke kandidatenlijsten voor de gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen.

Werkgeverscommissie voor de griffie
De raad benoemt drie leden waarvan één als voorzitter.  
Voorgesteld wordt mevrouw S.A. den Herder als lid/voorzitter te benoemen en de heer 
G.J. Heldoorn en de heer B. Bosman als lid.

Draagvlak
De fractievoorzitters hebben overleg gepleegd over dit voorstel. 

Aanpak/uitvoering
De benoemde plv. leden van de raadscommissie zullen indien mogelijk in deze 
raadsvergadering in handen van de voorzitter de eed of de verklaring en belofte 
afleggen.

K. Wiesenekker
Griffier
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