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Verantwoordelijke afdeling Nummer

griffie 10

− Inboeknummer: Raad d.d.

− Paragraaf begroting: 30 mei 2018

− Steller: M. Smits-Jansen

Portefeuillehouder

Burgemeester

Datum Onderwerp

25 mei 2018 Benoeming voorzitters 

raadscommissies en 

raadsontmoetingen

Geadviseerd besluit

Vier raadsleden te benoemen tot voorzitters van de raadscommissies en raadsontmoetingen 

voor de duur van de raadsperiode 2018-2022. 

Voor de benoeming zijn voorgedragen: 

- Dhr. P.G. Janssen

- Mw. E.L. Vink

- Mw. M.J. Kreuzen

- Dhr. R.J.B. den Burger

Samenvatting

Op 20 december 2017 heeft uw raad ingestemd met de pilot ‘modernisering vergaderstelsel’. 

Deze pilot duurt van 29 maart 2018 tot juli 2018. 

Onderdeel van deze pilot is dat er, naast de commissievergadering, raadsontmoetingen worden 

geïntroduceerd. Tijdens de Raadsontmoetingen kunnen raadsleden geïnformeerd worden over 

uiteenlopende onderwerpen (zowel beleidsmatig als maatschappelijk) door inwoners, in 

aanwezigheid van collegeleden en (niet-)ambtelijke beleidsmakers en adviesorganen van de 

raad en/of het college. 

Er wordt daarbij uitdrukkelijk ruimte gegeven aan partijen in de samenleving om zelf 
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onderwerpen onder de aandacht te brengen van raadsleden of concrete voorstellen aan te 

dragen. Daarnaast zijn de Raadsontmoetingen bestemd voor allerlei vormen van informatie-

uitwisseling. 

Voor de periode dat de pilot duurt zijn het Reglement van Orde en de Verordening op de 

raadscommissies (tijdelijk) aangepast.

Voor de raadscommissies en raadsontmoetingen samen worden 4 voorzitters benoemd die 

elkaar kunnen vervangen. De voorzitters van de commissies worden door de raad uit zijn 

midden benoemd (art. 5.1). Er worden geen aparte plaatsvervangers benoemd. De 

zittingsperiode van de 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 4.2). 

De coalitiepartijen hebben de volgende raadsleden ter benoeming voorgedragen:

Mw. E.L. Vink (GL)

Mw. M.J. Kreuzen (D66)

Dhr. R.J.B. den Burger (VVD)

De fractie van Gemeente Belangen heeft ter benoeming voorgedragen:

- Dhr. P.G. Janssen

De fracties van PvdA, PRD en CDA hebben geen kandidaten voor deze functies voorgedragen.

Aanpak/Uitvoering

Uw benoemingsbesluiten zullen worden bekend gemaakt in de Rijn &Veluwe en op de 

gemeentelijke website.

Financiële consequenties

Geen

Alternatieven

Uw raad kan uit zijn midden één of meer andere raadsleden tot voorzitter van de 

raadscommissie en -ontmoetingen benoemen.


