
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp:  
Vertegenwoordiging in besturen van 
gemeenschappelijke regelingen 
 

Gemeenteraad: 
31 mei 2018 

BBVnr: 
1331789 

 Commissie:  
n.v.t. 
 

Raadsbesluitnr: 
1331795 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk; 

gelezen het voorstel van de griffier van 16 mei 2018; 

overwegende dat in de diverse bestuurlijke vacatures dient te worden voorzien; 

gelet op de betreffende gemeenschappelijke regelingen; 

 

BESLUIT: 

1. Op aanbeveling van de fractievoorzitters tot de volgende benoemingen: 
 

a. Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond  
Tot lid wordt benoemd de heer M. Japenga 
Tot plaatsvervangend lid wordt benoemd de heer P.W.J. Meij 

 
b. Gemeenschappelijke regeling voor het Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde 

Tot lid wordt benoemd de heer P.W.J. Meij, met als plaatsvervangend lid de heer M. Japenga 
Tot lid word benoemd mevrouw P.J. van Nes – de Man, met als plaatsvervangend lid mevrouw 
B.S. Vlasblom - Liezenga 

 
c. Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Tot lid wordt aangewezen mevrouw A. Attema 
Tot plaatsvervangend lid wordt aangewezen de heer P.W.J. Meij 
 
Adviescommissie Vervoersautoriteit 
Door de raad worden voorgedragen het raadslid de heer A. J. Rottier en het raadslid L. Westbroek 
De leden vervangen elkaar onderling. 
 
Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 
Door de raad worden voorgedragen het raadslid mevrouw K. Kayadoe en het raadslid de heer  
T. Overheid. 
De leden vervangen elkaar onderling. 
 
Rekeningcommissie Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
Door de raad wordt voordragen als lid het raadslid de heer E. Piena en als diens vervanger het 
raadslid C.A. van der Duijn Schouten 
 

  



 

 

d. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard  
Tot leden worden aangewezen: 
a. De heer H. van Os met als plaatsvervanger de heer M. Japenga 
b. De heer V.A. Smit met als plaatsvervanger de heer M.  Japenga 
c. Het raadslid de heer L. Franzen met als plaatsvervanger het raadslid de heer J. van Neuren 
d. Het raadslid mevrouw P.J. van Nes – de Man met als plaatsvervanger het raadslid de heer  

M. Ouwens 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad van de gemeente Ridderkerk 

van 31 mei 2018. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 

 


