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   RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT 

 

Datum: 30 april 2018   Zaaknr.:  Documentnr.:  

Van afdeling : Griffie Opgesteld door :  M. de Ruiter 

Emailadres : m.de.ruiter@hardinxveld-giessendam.nl 

Portefeuillehouder : D.A. Heijkoop 

Datum raadsbehandeling : 31 mei 2018 

Onderwerp :  Afvaardigingen Auditcommissie en Agendacommissie/voorzitterspool Drechtsteden  

Raadsvoorstel en -besluit: 

 

AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Het presidium stelt voor om af te vaardigen: 

 tot lid van de Agendacommissie/voorzitterspool Drechtsteden: de heer J.A. (Arjan) Meerkerk en de heer 

R.W. (Robert) Philippo; 

 tot lid van de Auditcommissie Drechtsteden: de heer K. (Kor) Nederveen. 

 

D.A. Heijkoop  

Conform voorstel besloten. 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2018, 

 

De griffier De voorzitter 

 

 

 

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop 
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Vervolg raadsvoorstel  

 

Inleiding 

Met het aantreden van de nieuwe raad zijn voor de raadsperiode 2018-2022 naast benoemingen in 

diverse lokale commissies ook benoemingen in commissie in de Drechtsteden aan de orde. De leden 

en plv. leden in de Drechtraad zijn reeds aangewezen. De afvaardigingen uit onze gemeenteraad naar 

de Agendacommissie/voorzitterspool en de Auditcommissie Drechtsteden dienen nog aangewezen te 

worden. Dit raadsvoorstel voorziet daarin.  

 

Beoogd effect 

Het regelen van de afvaardigingen uit onze gemeenteraad in de Agendacommissie/voorzitterspool en 

de Auditcommissie Drechtsteden. 

 

Argumenten 

1. De fracties hebben zelf hun vertegenwoordiging voorgesteld 

Tijdens de fractievergaderingen van 4 april 2018 zijn de fracties tot een voorstel gekomen wie er 

namens hen zitting wil nemen in de Agendacommissie/voorzitterspool en de Auditcommissie 

Drechtsteden. Dit is vervolgens besproken in het presidium op 9 april 2018. 

 

2. Leden van de Agendacommissie/voorzitterspool Drechtsteden hebben draagvlak 

Een lid van de agendacommissie is ook lid of plv. lid van de Drechtraad. Een van beide leden is 

tevens beschikbaar voor de voorzitterspool. De heer J.A. Meerkerk en de heer R.W. Philippo hebben 

reeds een aantal jaren ervaring als voorzitter van de lokale voorzitterspool. Beide heren hebben 

aangegeven bereid te zijn plaats te nemen in zowel de agendacommissie als de voorzitterspool van 

Drechtsteden. Dit is ook besproken in het presidium en heeft daar draagvlak. 

 

3. Lid van de Auditcommissie Drechtsteden heeft draagvlak 

Een afgevaardigde naar de Auditcommissie Drechtsteden hoeft geen lid of plaatsvervangend lid van 

de Drechtraad te zijn. Het ligt voor de hand een raadslid voor te dragen die lokaal benoemd is in de 

auditcommissie. De voordracht van dhr. K. Nederveen is besproken in het presidium en heeft daar 

draagvlak. 

 

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

Vervolg 

Dit besluit wordt gecommuniceerd met de regiogriffie.  

 

Bijlagen 

N.v.t. 

 


