
Benoemingen voor de raadsperiode 2022 – 2026

In de Raadsvergadering van 18 mei 2022 zijn de volgende personen benoemd:

Namen benoemden Functie Taken/
verantwoordelijkheden

Daniëlle van Bentem 
(voorgedragen door GB)
Joa Maouche (voorgedragen 
door GroenLinks)
Marinka Mulder 
(voorgedragen door PvdA)

Benoemd tot wethouder 
van de gemeente Renkum
voor de raadsperiode 
2022 - 2026

Samen met Burgemeester Agnes 
Schaap vormen zij het College van 
B&W en zijn verantwoordelijk voor het
dagelijks bestuur van de gemeente.

Oswald Velthuizen 
(GemeenteBelangen)
Rita Weeda (PvdA)
Liselot Jansen (GroenLinks)
Francisca de Martelaere 
(CDA)

Benoemd tot voorzitters 
van de raadscommissies 
en raadsontmoetingen 
voor de duur van de 
raadsperiode 2022-2026.

Als voorzitter zijn zij lid van de 
agendacommissie. Dit is de 
commissies die de voorlopige 
agenda’s van de Raad, 
Raadscommissie en 
Raadsontmoetingen bepaalt. 

Theo Modderkolk (GB)
Marte Smits (VVD)
Norbert Mergen (GL)
Hanneke Mijnhart (D66)
Martijn Mudde (PvdA)
Francisca de Martelaere 
(CDA)

Benoemd tot lid van de 
commissie op de 
Jaarrekening
(rekeningcommissie):

De rekeningcommissie bereidt de 
besluitvorming van de raad over de 
jaarrekening van de gemeente 
Renkum voor en voert daartoe 
overleg met de door de raad 
benoemde accountant en het college.

John Bartels (GB) Benoemd tot 
plaatsvervangend 
voorzitter van de 
gemeenteraad

Met de benoeming van een 
plaatsvervangend voorzitter van de 
raad voorziet de raad in de 
waarneming van de burgemeester bij 
diens verhindering de raad voor te 
zitten.

Hanneke Mijnhart
Eveline Vink
Theo Modderkolk

Benoemd tot lid van de 
werkgeverscommissie

De raad is bij de invoering van het 
dualistisch gemeentebestel per 12 
maart 2002 werkgever
geworden van de gemeentelijke 
ambtenaren die werkzaam zijn bij de 
griffie (art. 107 t/m 
107e Gemeentewet).

Oswald Velthuizen (GB)
Eveline Vink (GroenLinks)
Fedor Cuppen (D66)
Marte Smits (VVD)
Bram Harmsen (PvdA)
Francisca de Martelaere 
(CDA)

Benoemd tot leden van de
vertrouwenscommissie

De Renkumse raad heeft een 
vertrouwenscommissie die 
verantwoordelijk is voor de 
voorbereiding van de aanbeveling tot 
benoeming of herbenoeming van de 
burgemeester, alsmede het voeren 
van klankbordgesprekken met de 
burgemeester.



Dorien Firet
Oswald Velthuizen

Benoemen c.q. namens 
Renkum afgevaardigd als 
leden van de 
Regioagendacommissie 
Groene Metropool Regio 
Arnhem-Nijmegen

De taak van de commissie is onder 
andere de procesmatige 
voorbereiding en planning van de 
politieke besluitvorming ten behoeve 
van alle raden van de deelnemers aan
de Groene Metropoolregio. Deelname
van Renkum aan de 
Regioagendacommissie draagt bij aan
de betrokkenheid, invloed en 
belangenbehartiging van de 
gemeente Renkum binnen de 
regionale samenwerking.

Francisca de Martelaere 
(CDA)
Eveline Vink (GL)
Rita Weeda (PvdA)

Benoemd tot lid van de 
klachtencommissie die 
een klacht over de 
burgemeester dient te 
behandelen

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).

Maartje van den Berg (GL)
Eric Miedema (GL)
John Frijlink (CDA)
Tys Hallema (CDA)
Frans Kappen (VVD)
Jan Streefkerk (VVD)
Peter Kraak (D66)
Lennart Santbergen (D66)
Gijs Beekhuizen (PvdA)  

Op voordracht van de zes 
gemeenteraadsfracties 
zijn niet-raadsleden tot 
commissielid benoemd in 
de raadsvergaderingen 
van 20 april 2022 en 18 
mei 2022)

Commissieleden doen belangrijk 
(voor)werk voor hun raadsfractie in de
gemeenteraad. Met de benoeming en 
beëdiging van de commissieleden 
weten de fracties zich verzekerd van 
de benodigde steun om hun 
raadswerk naar behoren uit te voeren.

Norbert Mergen (GL)
John Bartels (GB) z
Annemiek Nijeboer (GB, plv.)
Burgemeester Agnes Schaap
Wethouder Daniëlle van 
Bentem (plv.)

Benoemd tot lid c.q. 
plaatsvervangend lid voor 
de Euregio Rijn-Waal 

De Euregio Rijn-Waal is een 
Nederlands-Duits openbaar lichaam, 
waarbij ca. 55 gemeenten en 
regionale overheden zijn aangesloten.
De Euregio Rijn-Waal heeft als 
belangrijkste doel de 
grensoverschrijdende samenwerking 
op het gebied van economie en 
maatschappij te verbeteren en te 
intensiveren.

Wethouder Marinka Mulder Benoemd tot lid van de 
Commissie Veiligheid en 
Gezondheid van de 
Veiligheids- en 
Gezondheidsregio 
Gelderland Midden 
(VGGM)

VVGM is één van de vijfentwintig 
veiligheidsregio’s in Nederland die 
werkt aan een veilige en gezonde 
samenleving in de regio. 


