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Wijziging leden Drechtraad door afsplitsing de heer Philippo van de fractie 
T@B

Voorgesteld besluit
1. Het presidium stelt u voor op grond van de 'Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden':

de aanwijzing van de heer D. (Dick) Fijnekam als plaatsvervangend lid van de Drechtraad namens de 
fractie T@B in te trekken en in zijn plaats de heer R.A. (Benhard) van Houwelingen aan te wijzen als 
plaatsvervangend lid van de Drechtraad namens de fractie T@B;

2. de aanwijzing van de heer R.W. (Robert) Philippo als lid van de Drechtraad namens de fractie T@B 
in te trekken en in zijn plaats de heer D. (Dick) Fijnekam aan te wijzen als lid van de Drechtraad 
namens de fractie T@B;
3. de heer R.W. (Robert) Philippo aan te wijzen als lid van de Drechtraad namens de fractie Philippo.

Inhoud
Inleiding
Op 15 april 2019 heeft de heer Philippo bij de raadsvoorzitter schriftelijk aangegeven zich af te splitsen 
van de fractie T@B en verder te gaan als zelfstandige fractie, genaamd fractie Philippo. Dit besluit 
heeft ook gevolgen voor de samenstelling van en het stemgewicht in de Drechtraad.

Stemgewicht
Als er wordt gestemd, heeft ieder Drechtraadslid (of zijn of haar plaatsvervanger) een bepaald 
stemgewicht, gebaseerd op het aantal absoluut uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen. Zo heeft de 
Drechtraad een directe verbinding met de gekozen gemeenteraden. Bij stemmingen over personen of 
ordevoorstellen heeft ieder lid één stem.

Op grond van de verkiezingsuitslag bedraagt het stemgewicht voor de gemeente Hardinxveld-
Giessendam 89. Na de afsplitsing van de heer Philippo van de fractie T@B is het stemgewicht van 89 
als volgt over de fracties verdeeld:

 T@B : 21 (was 26)
 SGP: 21
 ChristenUnie: 21
 PvdA: 11
 CDA: 10
 Fractie Philippo: 5
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Beoogd effect
Alle fracties conform de regelgeving vertegenwoordigd te laten zijn in de Drechtraad.

Argumenten
Door het benoemen van leden en plaatsvervangende leden wordt voldaan aan de bepalingen in de 
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, waarin staat dat de Drechtraad bestaat uit de door de 
raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden. Met dit wijzigingsbesluit 
blijven alle fracties conform de regelgeving vertegenwoordigd in de Drechtraad.

Als gevolg van de afsplitsing dient het stemgewicht in de Drechtraad van de fractie T@B en de nieuwe 
eenmansfractie (fractie Philippo) te worden vastgesteld. Omdat de fractie T@B nu een restzetel krijgt, 
gaat het stemgewicht van de T@B van 26 naar 21. Het stemgewicht van de fractie Philippo wordt 5.

Kanttekeningen
Geen.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en op 12 juni 2019 in de Drechtraad 
behandeld bij het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken.

Vervolg
Het raadsbesluit wordt gedeeld met de regiogriffie, zodat de nieuwe afvaardiging voor de Drechtraad 
bekend is.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. De artikelen 9 en 10 uit de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.pdf 


