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en a a n w i j z e n externe c o m m i s s i e v o o r z i t t e r s

Samenvatting
Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Op 27 maart
2014 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Hierbij horen benoemingen
welke met de werkwijze van zowel de Dordtse raad als de uitvoering van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden horen. Alle fracties hebben hun
kandidaten voorgedragen voor deze organen. Dit voorstel geeft hier integraal
uitvoering aan en stelt voor deze kandidaten overeenkomstig de voordracht te
benoemen.
1. Wat is de aanleiding?
Op 27 maart 2014 start een nieuwe raadsperiode. Dit betekent dat niet alleen de
raadsleden moeten worden benoemd, maar ook alle adviesorganen, commissies
en andere open gevallen verbanden opnieuw moeten worden bemenst.
2. Wat willen we bereiken?
In de periode rondom de verkiezingen wordt er enkele weken niet vergaderd door
de gemeenteraad. Er is een groot aantal majeure onderwerpen welke wel om een
uitspraak van de raad vragen. Ook brieven van inwoners en maatschappelijke
instellingen dienen niet te lang te worden aangehouden. De raad hecht er daarom
aan om z.s.m. het vergaderschema weer op te pakken en weer met de inhoud en
het besturen van de stad te starten. Om dit mogelijk te maken, wordt over de
benodigde benoemingen eveneens in de installatieraad besloten.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
a. De gemeenteraad van Dordrecht benoemt op 27 maart 2014 de leden van de
Adviescommissie, de Auditcommissie en het Presidium. Hiervoor zijn door de
fracties kandidaten voorgedragen welke integraal in het voorstel zijn
overgenomen.
b. Tevens worden twee externe voorzitters van de vaste deelvergadering van de
adviescommissie benoemd. Aangezien een pilot Verbetering Vergaderstelsel
gaat lopen tot 1 januari 2015, is het voorstel dat de twee nu te benoemen
externe voorzitters worden benoemd tot 1 januari 2015. Daarna worden
externe voorzitters i.p. telkens voor een periode van 4 jaar benoemd.
a. Inspraak en communicatie
De werkwijze van de gemeenteraad krijgt aan het begin van een nieuwe periode
een extra impuls in de communicatie. Zowel intern (naar de nieuwe raadsleden)
als extern (naar de stad) maken we duidelijk wie de raadsleden en
commissieleden zijn en hoe we werken. Inwoners worden zoals altijd van harte
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uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen, contact te leggen met raadsleden en
van hun inspreekrecht gebruik te maken.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Zodra de coalitieonderhandelingen zijn afgerond en raadsleden wethouder
worden, dan worden zij vervangen door de volgende kandidaat op de lijst. In de
vergadering van de Drechtraad van 15 april 2014 zullen aanvullende voorstellen
worden gedaan voor de werkwijze in de regio op basis van de lokale afvaardiging
uit de zes deelnemende gemeenten.
c. Inclusief beleid
Het inclusief beleid is niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden.
5. Fatale beslisdatum
Gelet op de ambitie zo spoedig mogelijk het reguliere raads- en commissiewerk
weer een aanvang te laten nemen, is de fatale beslisdatum gesteld op 27 maart
2014.
6. Bij dit raadsvoorstel hoort de volgende bijlage:
ontwerpbesluit.
7. Voorstel
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
Te benoemen als lid van het Presidium van de Gemeenteraad van Dordrecht:
D.F.M. Schalken-den Hartog namens BVD
P J . Heijkoop namens CDA
N. de Smoker- van Andel namens D66
C A . van Verk namens PvdA
R. Portier namens SP
B. Staat namens ChristenUnie/SGP
D. Pols namens WD
H J . Tazelaar namens VSP
K. Kruger namens GroenLinks
Te benoemen als plv. lid van het Presidium van de Gemeenteraad van Dordrecht:
L.J. Kuhlemeier-Booij namens BVD
C.J. Rovers namens CDA
P.J.T. Tiebosch namens D66
B. Güler namens PvdA
C M . Jager namens S P
H. van der Linden namens ChristenUnie/SGP
J. Mos namens VVD
M.G. Stolk namens VSP
A. Karapinar namens GroenLinks

Pagina 2 / 4

DORDRECHT

Datum

25 maart 2014

O n s kenmerk

GRIF/2014/1182978

Te benoemen als lid van de Adviescommissie (burgerraadslid) van de
Gemeenteraad van Dordrecht:
S . M . Wemmers-Wanrooij namens BVD
S J . Greve namens BVD
C M . Merkuur namens CDA
T . C Oostenrijk namens CDA
S. Hoogeveen namens D66
K. Hofman namens D66
P.M. Puik namens PvdA
G. Frantzen namens SP
H. Meijer van 't Slot namens SP
J.D. Veldman namens ChristenUnie/SGP
J.W. Boersma namens ChristenUnie/SGP
M.D. Burggraaf namens VVD
D. Breedveld namens VVD
Y. Vroon namens VSP
N.J.K. Blokland namens VSP
S.H.W, van der Zee namens GroenLinks
J. Edenburg namens GroenLinks
Te benoemen als lid van de Auditcommissie van de Gemeenteraad van Dordrecht:
O. Soy namens BVD
P.J. Heijkoop namens CDA
P.J.T. Tiebosch namens D66
B. Güler namens PvdA
C M . Jager namens S P
S.L. Catsburg-Schenkel namens ChristenUnie/SGP
M.D. Burggraaf namens VVD
J. Edenburg namens GroenLinks
Te benoemen als plv. lid van de Auditcommissie van de Gemeenteraad van
Dordrecht:
W.F.N. Bronkhorst namens BVD
S. Seme namens CDA
J.R.J. Reumers namens D66
C A . van Verk namens PvdA
A. Meijer namens SP
J.D. Veldman namens ChristenUnie/SGP
D. Pols namens VVD
S.H.W, van der Zee namens GroenLinks
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Te benoemen als lid van de commissie van toezicht op het openbaar onderwijs
(CTOO):
G . S . Husen namens BVD
C J . Rovers namens CDA
N. de Smoker- van Andel namens D66
N. Sönmezer namens PvdA
S . L Catsburg-Schenkel namens ChristenUnie/SGP
D. Pols namens VVD
Te benoemen tot externe voorzitter van vaste deelvergaderingen van de
adviescommissie tot 1 januari 2015 en daarna telkens een herbenoeming voor
een periode van 4 jaar:
de heer M.P.P.M. Merx
de heer F. Riet
Namens de gemeenteraad van Dordrecht,

Pagina 4 / 4

