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Onderwerp: 
Benoeming commissieleden

Voorstel: 
1. te benoemen tot commissielid voor de raadsperiode 2022-2026: 

 De heer M.M.J. (Maarten-Jan) van der Ende (SGP)
 Mevrouw J.P. (Coby) van der Linden (PvdA)
 De heer J.J.G. (Jan) Lok (PvdA)
 De heer O. (Orhan) Yilmaz (PvdA)
 De heer J. (Jeffrey) Dame (VVD)
 Mevrouw M.A.G. (Mieke) van 't Verlaat-de Kruijf (VVD)
 Mevrouw D.H.E. (Daniëlle) de Jong (CDA)
 De heer R. (Robert) van der Rhee (CDA)
 De heer A.C.C.M. (André) Ruikes (CDA)
 De heer R.C. (Remco) de Boer (D66)
 De heer A. (Arne) Verwoert (D66)
 De heer J.W. (Jeroen) Heijkoop (CU)
 Mevrouw A. (Anita) van Schijndel-Bol (CU)

Inleiding
Fracties kunnen zich op basis van het Reglement van Orde voor de raad en de raadscommissies 
2014 laten ondersteunen door commissieleden. Met ingang van deze nieuwe raadsperiode worden 
commissieleden – evenals de raadsleden – opnieuw benoemd. 

Argumenten
1.1 Een fractie kan burgerraadsleden voordragen ter benoeming
Op basis van artikel 51 van het Reglement van Orde kunnen fracties zich laten ondersteunen door  
burgerraadsleden, die bij commissievergaderingen en Bijeenkomsten Informatie & Opinie kunnen 
deelnemen aan de beraadslagingen. 

1.2 De voorgedragen kandidaten voldoen aan de in het Reglement van Orde gestelde eisen
Het Reglement van Orde stelt dat burgerraadsleden net als raadsleden moeten voldoen aan het  
gestelde in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Door de voorzitter van de raad 
is met de griffie bekeken of aan deze vereisten wordt voldaan. Dit bleek het geval te zijn zodat 
deze kandidaten benoemd kunnen worden. 

Financiën en uitvoering
Burgerraadsleden krijgen een vergoeding die gerelateerd is aan hun aanwezigheid bij commissie-
vergaderingen en werkbijeenkomsten. Dit budget wordt geregeld via de 1e Burap.  

Vervolg 
Na benoeming van de commissieleden ondertekenen zij de integriteitsverklaring. 

Bijlagen: 
1. Concept-raadsbesluit. 

Met vriendelijke groet,
namens het presidium,

de griffier,                                                   de voorzitter, 
P.A. Paulides-Ruitenberg, wnd.                 J.G.A. Paans 
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