
 Voorstel aan raad

Verantwoordelijke afdeling Nummer 

griffie 9.2 

  

− Inboeknummer:  Raad d.d. 

− Paragraaf begroting: 9 23 april 2014 

− Steller: M. Smits-Jansen  

  

 Portefeuillehouder 

 Burgemeester 

  

Datum Onderwerp 

17 april 2014 Benoeming voorzitters en plv. 

voorzitters raadscommissies 

 

Geadviseerd besluit 

1. Tot voorzitters van de reguliere raadscommissies Inwoners, Leefomgeving en Bedrijvigheid 

voor de duur van de raadsperiode 2014-2018 benoemen de raadsleden:  

- de heer P. Minderhoud, voorzitter commissie Inwoners 

- de heer G. Beekhuizen, voorzitter commissie Leefomgeving 

- de heer R. den Burger, voorzitter commissie Bedrijvigheid 

 

2. tot plaatsvervangend voorzitters van de reguliere raadscommissies Inwoners, Leefomgeving 

en Bedrijvigheid voor de duur van de raadsperiode 2014-2018 benoemen de raadsleden: 

- de heer T.A. de Boer (Commissie Inwoners); 

- de heer T.T.M.G. Erkens (Commissie Leefomgeving) en  

- mevrouw C. de Roo (Commissie Bedrijvigheid). 

 

 

Samenvatting 

Volgens de Verordening op de raadscommissies 2010 heeft uw raad drie reguliere commissies 

ingesteld, te weten Inwoners, Leefomgeving en Bedrijvigheid (art. 2). Elk raadslid is in principe 

lid van elke commissie (art. 4.1).  

 

De voorzitters van de commissies worden door de raad uit zijn midden benoemd, evenals de 

plaatsvervangend voorzitters (art. 5.1). De zittingsperiode van een lid en de (plv.) voorzitter 

eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad (art. 6.1).   

 

De voorzitters van deze commissies maken, op grond van het Reglement van Orde voor de 

Raad, deel uit van de agendacommissie (art 6.1).  
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De coalitiepartijen hebben de volgende raadsleden ter benoeming voorgedragen: 

- de heer P. Minderhoud, voorzitter commissie Inwoners 

- de heer R. den Burger, voorzitter commissie Bedrijvigheid  

- de heer T.A. de Boer, plv. voorzitter commissie Inwoners 

- mevrouw C. de Roo, plv. voorzitter commissie Bedrijvigheid 

 

De fractie van de PvdA heeft ter benoeming voorgedragen: 

- de heer G. Beekhuizen, voorzitter commissie Leefomgeving 

- de heer T.T.M.G. Erkens, plv. voorzitter commissie Leefomgeving 

 

De fracties van GB, CDA, PRD en RZS hebben geen kandidaten voor deze functies 

voorgedragen. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Uw benoemingsbesluiten zullen worden bekend gemaakt in de Hoog en Laag en op de 

gemeentelijke website. 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Alternatieven 

Mogelijke alternatieven zijn hierboven al aangegeven en overigens kan uw raad uit zijn midden 

één of meer andere raadsleden tot commissievoorzitter(s) of plaatsvervangend 

commissievoorzitter(s) benoemen. 

 


