
 

 

 

 

RAADSVOORSTEL 

 

 

 

 

 

 

*D20.008863* 
D20.008863 

ZK20002409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen kanttekeningen.  

  

DATUM  23 november 2020 

AGENDAPUNT  3.05.03 

ONDERWERP  Benoeming leden Klankbordgesprekken 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK20002409 

AANLEIDING  Met het vertrek van de raadsleden mevrouw A.R. Van Dolder (VVD) en mevrouw C.C. Van 

Leijen-Spaansen (Welzijn Koggenland) zijn er vacatures ontstaan in de 

Vertrouwenscommissie. Met dit voorstel wordt u gevraagd de afgevaardigden namens VVD 

en Welzijn Koggenland in de vacatures te benoemen.  

KADER  Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot (her) benoeming, van de 

burgemeester voorbereidt en die de klankbordgesprekken met de burgemeester houdt, 

2018. 

WIJ STELLEN VOOR  1. Mevrouw M.A.C. te Winkel-Pancras namens Welzijn Koggenland te benoemen als lid van 

de Vertrouwenscommissie; 

2. De heer B.H. Krijnen namens VVD te benoemen als lid van de Vertrouwenscommissie 

Koggenland.  

BEOOGD 

RESULTAAT 
 Met de benoeming van mevrouw te Winkel-Pancras en de heer Krijnen is de 

Vertrouwenscommissie weer compleet.  

ONDERBOUWING  De Verordening op de vertrouwenscommissie heeft over de samenstelling van de commissie 

in artikel 2 het volgende opgenomen:  

1. Voor de taken bestaat de commissie uit een aantal leden dat overeenkomt met het 

aantal in de raad zitting hebbende fracties, te benoemen door en uit de 

gemeenteraad, zodanig dat elke fractie, met maximaal een raadslid, in de commissie 

vertegenwoordigd kan zijn. 

 

Omdat in januari 2021 het 100 dagengesprek met de burgemeester plaatsvindt en de 

voorbereidingen met de Vertrouwenscommissie daartoe in december starten, is het 

wenselijk om de voorgestelde leden te benoemen.  

KANTTEKENINGEN 
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Datum: 9 november 2020 

 

Presidium  

FINANCIËN  Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet van toepassing . 

 

COMMUNICATIE  Niet van toepassing  

VERVOLG  De wijziging wordt doorgevoerd in de administratie  

BIJLAGEN  1. Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot (her) benoeming, van 

de burgemeester voorbereidt en die de klankbordgesprekken met de burgemeester 

houdt, 2018 


