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Benoemen nieuwe leden agendacommissie/voorzitterspool

Voorgesteld besluit
1. Het presidium stelt u voor op grond van artikel 6 van het Reglement van Orde voor De Ontmoeting, 
Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam:

de heer P. (Paul) Hoogstraten te benoemen als lid van de agendacommissie tevens voorzitter in de 
voorzitterspool voor het leiden van de vergaderingen van De Ontmoeting en Het Debat.

2. de heer R. (Robert) Philippo te benoemen als lid van de agendacommissie tevens voorzitter in de 
voorzitterspool voor het leiden van de vergaderingen van De Ontmoeting.

Inhoud
Inleiding
De raad heeft een agendacommissie die bestaat uit de raadsvoorzitter en minimaal vier en maximaal 
zes door de raad benoemde voorzitters (de voorzitters uit de voorzitterspool). De agendacommissie 
bereidt de vergaderingen van De Ontmoeting en Het Debat en Het Besluit voor. Het gaat hier o.a. om 
het vaststellen van de concept-agenda's en de plaats, tijdstip en inhoud. De agendacommissie 
opereert hierin zelfstandig. De leden van de agendacommissie vormen samen de voorzitterspool die 
momenteel bestaat uit de volgende leden:

 Arjan Meerkerk
 Liny de Jager-Volker
 Peter aan de Wiel
 Wim de Ruiter

Deze voorzitters zijn belast met het leiden van de vergaderingen van De Ontmoeting en Het Debat. De 
agendacommissie bepaalt op voorstel van de griffier wie als voorzitter fungeert.

Door het vertrek van Kor Nederveen per 24 januari 2019 als raadslid is zijn positie als lid van de 
agendacommissie/voorzitterspool vrijgekomen. De fractie van de T@B heeft aangegeven dat Paul 
Hoogstraten bereid is deze positie in te vullen.

Per 15 april 2019 heeft Robert Philippo zich afgesplitst van de fractie van de T@B en besloten verder 
te gaan als Fractie Philippo. De heer Philippo heeft aangegeven bereid te zijn om vergaderingen van 
De Ontmoeting te gaan leiden.
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Beoogd effect
Beoogd effect agendacommissie: een representatieve agendacommissie die de kwaliteit van de 
raadsagenda's bewaakt.

Beoogd effect voorzitterspool: voldoende voorzitters om de vergaderingen van De Ontmoeting en Het 
Debat te leiden.

Argumenten
De voorzitterspool komt weer op sterkte

Door het vertrek van de heer Kor Nederveen als raadslid tevens lid van de 
agendacommissie/voorzitterspool is het wenselijk deze positie opnieuw in te vullen. De ervaring leert 
namelijk dat het van belang is om ook in geval van ziekte, vakantie of onvoorziene omstandigheden 
over voldoende voorzitters te kunnen beschikken. Met de benoeming van de heer Hoogstraten wordt 
in de vacature voorzien. Met de voordracht van de heer Philippo komt de voorzitterspool nog meer op 
sterkte.

Iedere fractie is vertegenwoordigd in de agendacommissie/voorzitterspool 

Door het benoemen van de heren Hoogstraten en Philippo als leden van de 
agendacommissie/voorzitterspool is iedere fractie in de agendacommissie vertegenwoordigd. Hierdoor 
kan iedere fractie meebeslissen over de concept-agenda's en kan de voorbereiding op een 
slagvaardige manier plaatsvinden.

Kanttekeningen
Geen.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website.

Vervolg
Besluitvorming over benoemingen; indien gewenst kan schriftelijke stemming over de benoeming van 
voorgesteld persoon plaatsvinden.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad.pdf 


