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Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG GOEDGEKEURD 
Besluit Vergadering van 22 september 2022

Gemeente Hardinxveld-Giessendam - 
Griffie

12 Wijziging samenstelling diverse commissies - Raadsvoorstel

Besluit
Beslispunt 1
De plaats van mevrouw Liny de Jager te laten innemen door de heer Gert Maas als lid van de 
Werkgroep Duurzaamheid en plaatsvervangend lid van de Begeleidingscommissie Rekenkamer.

Beslispunt 2
De plaats van mevrouw Liny de jager te laten innemen door de heer Max van den Bout als lid van de 
Commissie klankbordgesprekken burgemeester en raad en plaatsvervangend lid van de Werkgroep 
Duurzaamheid.

Beslispunt 3
De plaats van de heer Erik van den Bosch te laten innemen door de heer Arie van der Berg als lid van 
de Werkgroep Duurzaamheid. 

Beslispunt 4
De plaats van de heer Koen Schouten te laten innemen door de heer Erik van den Bosch als 
plaatsvervangend lid in de Werkgroep Duurzaamheid.

Inhoud
Inleiding
Door het vertrek van fractievoorzitter mevrouw Liny de Jager en het toelaten van de heer Gert Maas 
als lid van de gemeenteraad is binnen de fractie van de PvdA een nieuwe werkverdeling gemaakt. 
Deze wijzigingen zijn van invloed op de benoemingen in de Commissie klankbordgesprekken 
burgemeester en raad, de Begeleidingscommissie Rekenkamer en de Werkgroep Duurzaamheid. 
De heer Van den Bout neemt het fractievoorzitterschap over. 
Daarnaast is binnen de fractie van de SGP een herverdeling van de taken gemaakt waarbij een 
wisseling heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Duurzaamheid.

Beoogd effect
Alle fracties conform de regelgeving vertegenwoordigd te laten zijn in bovengenoemde commissies en 
werkgroep.

Argumenten
Bij het openvallen van een plaats in een commissie of werkgroep benoemt de gemeenteraad een 
nieuw lid en/of plaatsvervangend lid. 
Door het ontslag en de benoeming gelijktijdig te laten plaatsvinden blijft het aantal leden in de 
commissies gelijk.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
n.v.t.
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Communicatie
De aangepaste samenstellingen worden via de website bekendgemaakt.

Vervolg
Besluitvorming over benoemingen; indien gewenst kan schriftelijke stemming over de benoeming van 
de voorgestelde personen plaatsvinden.
Bijlagen
1. Raadsbesluit Wijziging samenstelling diverse commissies - getekend

Aldus besloten in bovenvermelde vergadering,

griffier

griffier ondertekening

voorzitter

voorzitter ondertekening


