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Benoeming in organen van de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

De genoemde personen zoals vermeld in dit voorstel te
benoemen in de diverse organen voor de raadsperiode van
2018-2022

Aan de raad,
Inleiding
Nu de nieuwe gemeenteraad is aangetreden kunnen de vacatures voor de diverse functies in de
organen van de gemeente raad worden ingevuld. In onze eerste vergadering hebben we ons
gezamenlijk gebogen over de invulling van de vacatures en komen tot de hierna genoemde
voordracht.
Argumenten
Om te zorgen voor een goede voortgang van de taken en werkzaamheden van de raad dienen de
vacatures te worden vervuld.
1. Raad:
1ste plaatsvervangend voorzitter raad: de heer G. Zuur (CDA)
2de plaatsvervangend voorzitter raad: de heer J. Slomp (PvdA)
Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld de plaatsvervangend voorzitter tevens te
benoemen als lid van de raad die bij afwezigheid van de burgemeester en de wethouders met de
waarneming wordt belast.
2. Werkgeverscommissie
Op basis van de “Verordening werkgeverscommissie” artikel, 2, lid 2 de volgende personen te
benoemen als lid van de Werkgeverscommissie.
De heer F. Booij (BBC)
Mevrouw M. Fissering (VVD)
De heer G. Zuur (CDA)
De heer J. Slomp (PvdA)
Mevrouw I. Driehuis (PAC)
De heer H. Bouwers (Gemeentebelangen)
De heer L. Hoedemaker (D66)
Op grond van de verordening bestaat de werkgeverscommissie uit de fractievoorzitters van de
raad.
3. Vertrouwenscommissie
Op basis van de “Verordening vertrouwenscommissie benoeming, functioneringsgesprekken,
herbenoeming burgemeester” artikel 2, lid 1 de volgende personen te benoemen als lid van de
Vertrouwenscommissie.
De heer F. Booij (BBC)
Mevrouw M. Fissering (VVD)
De heer G. Zuur (CDA)
De heer J. Slomp (PvdA)
Mevrouw I. Driehuis (PAC)
De heer H. Bouwers (Gemeentebelangen)
De heer L. Hoedemaker (D66)
4. Agendacommissie en benoeming commissievoorzitters

Kenmerk:

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter en
plaatsvervangend voorzitter van de raad, de commissievoorzitters. Wanneer dat uitsluitende leden
van de coalitie zijn wordt er een vertegenwoordiger voorde niet-coalitiepartijen benoemd.
(Reglement van Orde voor de raad).
De verordening op de raadscommissie bepaalt dat de raad uit zijn midden de commissievoorzitters
benoemd.
Op grond van de “Verordening op de raadscommissie Coevorden 2015” artikel 4, lid 2 en de
“Verordening Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad
Coevorden” artikel 3, lid 2 als commissievoorzitters te benoemen, die deel uitmaken van de
agendacommissie:
De heer F. Booij (BBC)
De heer J. Slomp (PvdA)
De heer G. Zuur (CDA)
Mevrouw I. Driehuis (PAC), vertegenwoordiger in de agendacommissie voor de niet-coalitiepartijen.
Nu de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie uit vertegenwoordigers van
de collegepartijen bestaan, wijzen de niet-collegepartijen gezamenlijk een vertegenwoordiger in de
agendacommissie aan.
De drie commissievoorzitters zullen per toerbeurt de commissievergaderingen voorzitten.
Deze werkwijze zal worden betrokken bij de eerstvolgende actualisering van de verordening.
5. Rekenkamercommissie
De “verordening rekenkamercommissie gemeente Coevorden 2005” bepaalt dat de rekenkamer
naast 3 externe ook 2 internleden heeft. De interne leden wijst de raad aan uit hun midden.
Op grond van artikel 2.2, lid 3 van de “Verordening rekenkamercommissie gemeente Coevorden
2005” als lid van de rekenkamer te benoemen:
De heer H. Bouwers (Gemeentebelangen)
De heer D. ten Berge (BBC)
6. Auditcommittee
De gemeente heeft op grond van de “Verordening voor de controle op het financieel beheer en op
de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Coevorden” een auditcommittee. De
raad benoemt ui zijn midden 3 leden en 2 plaatsvervangende leden.
Op grond van artikel 5, lid 4 van de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de
inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Coevorden” als lid van het
auditcommittee te benoemen:
Mevrouw I. Driehuis (PAC)
De heer G. Mulder (PvdA)
Mevrouw B. Sieben (VVD)
Plaatsvervangend lid:
De heer J. Stoker (PAC)
De heer J. Slomp (PvdA)
Opmerkingen
Uit het Reglement van Orde van voor de vergadering van de raad van Coevorden (RvO)vloeit voort
dat er een seniorenconvent is dat bestaat uit de voorzitters van de fracties. Deze personen hoeven
dus niet door de raad te worden benoemd. Tevens is bepaald dat de integriteitscommissie bestaat
uit de leden van het seniorenconvent. Ook deze commissie hoeft dus niet door de raad te worden
benoemd.
Het seniorenconvent
Voorzitter

Griffier

H. Bouwers

T. Kuipers-Meijering

