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Benoemen leden werkgeverscommissie

Voorgesteld besluit
Het presidium stelt u voor op grond van artikel 2 van de ‘Verordening werkgeverscommissie’:
1. In de raadsperiode 2022-2026 als leden van de werkgeverscommissie te benoemen:

• Max van den Bout
• Wim de Ruiter
• Henk van Tilborg

Inhoud
Inleiding
In de ‘Verordening werkgeverscommissie’ is vastgelegd dat de raad een commissie benoemt 
die  namens de raad als werkgever optreedt voor de griffier. De werkzaamheden voor het 
griffiepersoneel zijn gemandateerd aan de griffier.

In de vergaderingen van het presidium van 11 april 2022 is de invulling van de werkgeverscommissie 
voorbereid. De verordening schrijft voor dat de commissie bij voorkeur bestaat uit de 
plaatsvervangend voorzitter van de raad aangevuld met twee andere leden uit de raad afkomstig uit 
de coalitie en de oppositiepartijen.
Tijdens de vergadering van het presidium in april is vastgesteld dat Max van den Bout, als raadslid 
met de meeste dienstjaren in de raad, unaniem wordt gesteund als waarnemend voorzitter van de 
gemeenteraad. Dit sluit niet alleen aan bij de wettelijke bepaling rond de vervanging van de voorzitter, 
maar ook bij de eerdere gedragslijn om het waarnemend voorzitterschap in handen te geven van een 
raadslid uit een niet collegepartij.
Naast Max van den Bout, die als waarnemend raadsvoorzitter automatisch zitting heeft in deze 
commissie, worden de heren Wim de Ruiter en Henk van Tilborg voorgedragen.

Beoogd effect
Door het benoemen van leden wordt voldaan aan de bepalingen in de ‘Verordening 
werkgeverscommissie’.

Argumenten
De benoemingen in de werkgeverscommissie zijn gekoppeld aan de raadsperiode. Naar aanleiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is het noodzakelijk een nieuw besluit te 
nemen over het benoemen van leden in deze commissie.

Kanttekeningen
N.v.t.
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Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
De commissieleden worden op het raadsinformatiesysteem vermeld onder het tabblad 'Bestuur'.

Vervolg
Besluitvorming over benoemingen; indien gewenst kan schriftelijke stemming over de benoeming van 
de voorgestelde personen plaatsvinden.

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Verordening werkgeverscommissie 


