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− Steller: E.A. van den Brink

Portefeuillehouder

Datum Onderwerp
20 februari 2023 Benoeming lid klachtencommissie

Geadviseerd besluit
Een van de volgende raadsleden te benoemen als lid van de klachtencommissie die een klacht 
over de burgemeester dient te behandelen:

− De heer F.T.M. (Fedor) Cuppen (D66);
− Mevrouw M. (Mireille) Jansen (GemeenteBelangen).

Toelichting op beslispunten
In de raadsvergadering van 18 mei 2022 zijn mevrouw F. (Francisca) de Martelaere-van den 
Broeke, mevrouw H.J. (Rita) Weeda en mevrouw E.L. (Eveline) Vink benoemd tot lid van de 
klachtencommissie.  Door het vertrek van laatstgenoemde is er een vacante plek in deze 
commissie ontstaan.  

Beoogd effect 
Met de benoeming van het nieuwe lid voor deze commissie voldoen we aan onze 
Klachtenverordening.

Kader 
Het wettelijke kader wordt gevormd door de Klachtenverordening gemeente Renkum 2002.

Argumenten
Volgens de Klachtenverordening gemeente Renkum 2002 (vastgesteld door de gemeenteraad 
op 28 november 2001) dient een klacht over de burgemeester te worden behandeld door drie 
door de raad voor de duur van de raadsperiode benoemde fractievoorzitters (art. 7, lid 5). 

Kanttekeningen
n.v.t.

Draagvlak
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De fracties zijn gevraagd om kandidaten uit hun midden voor te dragen. Naar aanleiding van 
deze oproep hebben de heer Cuppen (D66) en mevrouw Jansen (GB) zich kandidaat gesteld. 
Uw raad dient een keuze te maken uit één van deze kandidaten. 

Aanpak en uitvoering
Conform artikel 31 van de Gemeentewet gebeurt de benoeming van personen door middel van 
een geheime schriftelijke stemming. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden hiervoor 
een stembriefje indienen. 

Uw benoemingsbesluit wordt bekend gemaakt op de gemeentepagina in Rijn en Veluwe en op 
de gemeentelijke website. 

Communicatie
Zie bij Aanpak / Uitvoering

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Juridische consequenties
De benoemde raadsleden zijn bevoegd om de raad in het betreffende gremium te 
vertegenwoordigen.

Alternatieven
Uw raad is bevoegd andere fractievoorzitters in deze commissie te benoemen.


