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Datum Onderwerp

8 december 2020 Benoeming voorzitter 
raadscommissies en 
raadsontmoetingen

Geadviseerd besluit
Eén raadslid te benoemen tot voorzitter van de raadscommissies en 
raadsontmoetingen voor de duur van de raadsperiode vanaf 16 
december 2020-2022. 

Voor de benoeming zijn voorgedragen: 
- Mw. Sophie Engelsma
- Dhr. Peter Kraak

Samenvatting
Sinds 2018 hanteert gemeente Renkum een nieuw vergaderstelsel. 
Met het vaststellen van de drie raadsregelingen in de raad van 27 
november 2019 is de ‘modernisering en verbetering van het 
vergaderstelsel’ een feit. 

Voor de raadscommissies en raadsontmoetingen nieuwe stijl 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 



Vervolg voorstel aan raad

pagina 2 van 2

benoemd. 

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 zittingsperiode van de voorzitter eindigt in ieder geval aan het 
einde van de zittingsperiode van de raad (art. 6.1) of wanneer een 
voorzitter zelf ontslag neemt. 

Mw. Eveline Vink heeft in oktober aangegeven dat, gezien de drukke 
planning van de afgelopen periode, het steeds lastiger is geworden 
haar werkzaamheden als lid van de agendacommissie te combineren 
met haar andere werkzaamheden. Zij geeft aan dat zij vanaf 2021 
afstand doet van haar lidmaatschap van de agendacommissie. 

Aanpak/Uitvoering

Er hebben zich twee kandidaten aangemeld voor de functie van 
voorzitter raadscommissies en raadsontmoetingen. Uw raad dient één 
van hen te benoemen. 

De Gemeentewet verlangt bij benoeming van personen in beginsel 
een schriftelijke stemming over (art 31 Gemeentewet). Een dergelijke 
stemming dient plaats te vinden bij zogeheten ‘gesloten briefjes’. 

Uw benoemingsbesluit wordt 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.


