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Geadviseerd besluit

Vier raadsleden te benoemen tot voorzitters van de raadscommissies en raadsontmoetingen 

voor de duur van de raadsperiode 2022-2026. 

Voor de benoeming zijn voorgedragen: 

- Oswald Velthuizen (GemeenteBelangen)

- Rita Weeda (PvdA)

- Liselot Jansen (GroenLinks)

- Francisca de Martelaere (CDA)

Toelichting op beslispunten

Artikel 5 Verordening op de Raadscommissies 2020 bepaalt dat de raad uit zijn midden vier 

voorzitters benoemt voor de Raadscommissies. Deze voorzitters zitten tevens de 

Raadsontmoetingen van de raad voor. Er worden geen plaatsvervangers benoemd. De 

voorzitters vervangen elkaar bij verhindering.

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 een voorzitter eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode 

van de raad (art. 6.1 Verordening op de Raadscommissie 2020). 

Beoogd effect 

Met de benoeming voldoet uw raad aan uw eigen reglement en verordening. 

Kader 

Het wettelijke kader wordt gevormd door het Reglement van Orde van de vergaderingen van de 

raad 2020 en de Verordening op de Raadscommissies 2020.
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Argumenten

Met de benoeming van de voorzitters kan de agendacommissie weer zijn werk doen en de 

voorlopige agenda’s van de Raad, van de Raadscommissie en Raadsontmoetingen bepalen en 

worden de raadscommissies en raadsontmoetingen voorgezeten door de door de raad 

benoemde voorzitters.

Kanttekeningen

n.v.t.

Draagvlak

De zes raadsfracties hebben de in het dictum genoemde raadslid uit hun fractie 

voorgedragen voor benoeming door uw raad.

Aanpak en uitvoering

De benoeming wordt bekend gemaakt op de gemeentepagina in Rijn en Veluwe en op de 

gemeentelijke website. 

Financiële consequenties

Niet van toepassing.

Alternatieven

Uw raad is bevoegd andere raadsleden in deze commissie te benoemen.


