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Wijzigen afvaardigingen T@B en SGP in de begeleidingscommissie 
rekenkamer 

Voorgesteld besluit
Het presidium stelt u voor op grond van artikel 6 van de Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-
Giessendam 2019 te besluiten:
1. De afvaardigingen van T@B en SGP in de begeleidingscommissie rekenkamer in de raadsperiode 
2022-2026 als volgt te wijzigen:
De plaats van Henk van Tilborg (T@B) als lid in te laten nemen door Guus van den Bosch (T@B);
2. De plaats van Cees Lock (SGP) als plaatsvervangend lid in te laten nemen door Henri van 
Bennekom (SGP);
3. De plaats van Erik van de Bosch (SGP) als lid in te laten nemen door Cees Lock  (SGP).

Inhoud
Inleiding
In de verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam is de klankbordfunctie van de 
gemeenteraad geregeld met behulp van een begeleidingscommissie. Met de benoeming van een lid 
en een plaatsvervangend lid per fractie voor de begeleidingscommissie wordt invulling gegeven aan 
artikel 6 van de verordening. 
De fractievoorzitters van de T@B en SGP hebben aangegeven dat deelname aan het college zou 
gaan leiden tot een wisseling in de afvaardigingen voor de begeleidingscommissie Rekenkamer. 
Inmiddels zijn de wethouders benoemd en geïnstalleerd en kunnen de wijzigingen worden 
doorgevoerd. Dit betekent dat voor de fractie T@B de plaats van Henk van Tilborg zal worden 
ingenomen door Guus van den Bosch. Binnen de fractie SGP zal de plaats van Erik van den Bosch 
worden ingenomen door Cees Lock en de plaatsvervanging door Cees Lock wijzigt hierdoor ook  en 
wordt overgenomen door Henri van Bennekom.

Beoogd effect
Alle fracties conform de regelgeving vertegenwoordigd te laten zijn in de begeleidingscommissie 
rekenkamer.

Argumenten
Bij het openvallen van een plaats in een commissie 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
N.v.t.
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Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
De commissieleden worden op het raadsinformatiesysteem vermeld bij Bestuur > 
Begeleidingscommissie rekenkamer.

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

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam.pdf 


