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AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD
Het presidium stelt u voor op grond van de ‘Verordening op de auditcommissie’, de 'Verordening
functioneringsgesprekken burgemeester en raad' en de 'Verordening rekenkamercommissie' te besluiten:
1. de plaats van Kor Nederveen in te laten nemen door:
- Henk van Tilborg als lid van de auditcommissie;
- Dick Fijnekam als lid van de commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad;
- Henk van Tilborg als lid van de rekenkamercommissie;
2. de plaats van Henk van Tilborg in te laten nemen door Benhard van Houwelingen als:
- plv. lid van de auditcommissie;
- plv. lid van de rekenkamercommissie.
De voorzitter van het presidium,

D.A. Heijkoop
Conform voorstel besloten.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 januari 2019.
De griffier

De voorzitter

A. van der Ploeg

D.A. Heijkoop
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Vervolg raadsvoorstel

Inleiding
Op 3 januari 2019 heeft Kor Nederveen aangegeven zijn raadslidmaatschap en daarmee
fractievoorzitterschap definitief te willen beëindigen. Hij was sinds 18 oktober 2018 met ziekteverlof en
werd tijdelijk vervangen door Paul Hoogstraten. Kor Nederveen heeft aangegeven dat men bij de T@B
klaarstaat om de gevolgen van zijn besluit op te vangen. Men heeft dan ook besloten het
fractievoorzitterschap per 7 januari 2019 definitief over te dragen aan Dick Fijnekam.
Kor Nederveen is bij raadsbesluiten van 12 april en 8 november 2018 benoemd als:
 lid van de agendacommissie;
 lid van de auditcommissie;
 lid van de commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad;
 lid van de rekenkamercommissie.
De fractie van de T@B heeft na het besluit van de heer Nederveen de vertegenwoordiging in de
commissies opnieuw bekeken en besloten die als volgt te verdelen:
 agendacommissie: deze positie is nog niet ingevuld.
 auditcommissie: Henk van Tilborg neemt de positie van Kor Nederveen als lid van de
auditcommissie over. Benhard van Houwelingen neemt de positie van Henk van Tilborg als plv.
lid van de auditcommissie over.
 commissie functioneringsgesprekken burgemeester en raad: Dick Fijnekam neemt de positie in
van Kor Nederveen als lid.
 rekenkamercommissie: Henk van Tilborg neemt de positie van Kor Nederveen als lid van de
rekenkamercommissie over. Benhard van Houwelingen neemt de positie van Henk van Tilborg
als plv. lid van de rekenkamercommissie over.
Beoogd effect
Alle fracties conform de regelgeving vertegenwoordigd te laten zijn in bovengenoemde commissies.
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 en communicatie
Vervolg
Besluitvorming over een benoeming; indien gewenst kan schriftelijke stemming over de benoeming
plaatsvinden.
Bijlagen
1. Artikel 4 Verordening op de auditcommissie gemeente Hardinxveld-Giessendam
2. Artikel 6 Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad
3. Artikel 3 Verordening rekenkamercommissie Hardinxveld-Giessendam
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