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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Verordening op de raadsvoorbereiding 2018, 
vervulling vacatures

Gemeenteraad 
12 mei 2022

Zaaknummer
506107
 

Portefeuillehouder
 

 Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.v.straalen@ridderkerk.nl
 

 

 

Geadviseerd besluit
1. Het aantal voorbereidende commissie te bepalen op twee, onder de naam commissie Samen 
wonen en commissie Samen leven.

2. Tot voorzitter van de commissie Samen wonen te benoemen A.J. Rottier en tot plaatsvervangend 
voorzitter N.V. Mijnders. 
Tot voorzitter van de commissie Samen leven te benoemen K.J. Kayadoe en tot plaatsvervangend 
voorzitter J. Rijsdijk.

3. Dat de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters elkaar ook onderling kunnen vervangen.

4. In te stellen een tweetal oriënterende bijeenkomsten onder de naam commissiebijeenkomst Samen 
wonen en commissiebijeenkomst Samen leven.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Naar verwachting zal uw raad op 2 juni a.s. een besluit nemen over de nieuwe Verordening op de 
raadsvoorbereiding 2022. Aangezien eerder al commissievergaderingen worden gehouden, is het 
wenselijk het aantal commissies en de benaming nu al te bepalen en het voorzitterschap te regelen.

Beoogd effect
Het kunnen vergaderen met de raadscommissies.

Relatie met beleidskaders
n.v.t.

Argumenten
1.1 Met dit aantal kunnen de raadsvergaderingen op doeltreffende en doelmatige wijze worden 
voorbereid.  
2.1 Hiermee zijn de vacatures vervuld. 
3.1 Hiermee is de vervanging optimaal geregeld.
4.1 Hiermee is conform het bepaalde in de verordening het aantal oriënterende bijeenkomsten 
bepaald.

Overleg gevoerd met
De fractievoorzitters

Kanttekeningen
Bij de behandeling van de Verordening op de raadsvoorbereiding 2022 wordt u voorgesteld dat 
voorliggende besluitvorming ook geldt op basis van de nieuwe verordening.

Uitvoering/vervolgstappen
Na de besluitvorming kunnen de commissies gaan vergaderen.

Evaluatie/monitoring
n.v.t.

Financiën
Voor het vervullen van de functies ontvangen de raadsleden geen extra vergoeding.

Juridische zaken
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het besluit wordt meegedeeld in de rubriek ‘Berichten uit de raad’ in de Blauwkai. De benoemde 
raadsleden ontvangen een afschrift van het raadsbesluit.
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
12 mei 2022

Zaaknummer:
506107

Onderwerp:
Verordening op de 
raadsvoorbereiding 2018, 
vervulling vacatures

:

:

BESLUIT:

1. Het aantal voorbereidende commissie te bepalen op twee, onder de naam commissie Samen 
wonen en commissie Samen leven.

2. Tot voorzitter van de commissie Samen wonen te benoemen A.J. Rottier en tot plaatsvervangend 
voorzitter N.V. Mijnders. 
Tot voorzitter van de commissie Samen leven te benoemen K.J. Kayadoe en tot plaatsvervangend 
voorzitter J. Rijsdijk.

3. Dat de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters elkaar ook onderling kunnen vervangen.

4. In te stellen een tweetal oriënterende bijeenkomsten onder de naam commissiebijeenkomst Samen 
wonen en commissiebijeenkomst Samen leven.


