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1 INLEIDING

1.1 Doel advies
Dit raadsvoorstel gaat over de voordracht van de fractie CDA om de heer F.J. van der Pol en
mevrouw T.M.P. Leijen- Veldt te benoemen tot burgercommissieleden.

Voor de lokale democratie is het gewenst om raadscommissies te bemensen met betrokken 
burgers met uiteenlopende expertise en achtergronden. Het profiel en de personele invulling 
is de verantwoordelijkheid van de fractie die de voordracht doet.

2 KEUZERUIMTE

2.1 Beleidskaders
Op grond van het bepaalde in artikel 3 eerste lid, van het Reglement van Orde 
gemeenteraad 2021 (hierna: RvO) wordt een commissielid door de raad benoemd op 
voordracht van de betreffende fractie. Conform artikel 3 van het RvO heeft het presidium op 
voorstel van de Griffier de controle uitgevoerd op de wettelijke vereisten van deze leden, 
zoals genoemd in de artikel 10, 11, 12, 13, en 15 van de Gemeentewet. Deze bevindingen 
zijn voorgelegd aan het Presidium en in orde bevonden. De voordrachten voor benoeming 
van de fractie CDA zijn voorgelegd aan het presidium van 18 januari 2023 en vervolgens 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 26 januari 2023.
De voordracht tot benoeming is primair een aangelegenheid van de desbetreffende fractie.

3 ADVIES

3.1 Toelichting op het advies
Als de raad “ja” zegt tegen het voorstel en de voordrachten is de benoeming daarmee een 
feit.

3.2 Overwegingen van het college
N.v.t.

3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal
N.v.t.

3.4 Participatie, samenspel
N.v.t.

3.5 Risico’s
N.v.t.

3.6 Financiën
Een burgercommissielid ontvangt voor het bijwonen van commissievergaderingen en 
raadsinformatie-avonden een vaste vergoeding. 

3.7 Inkoop
N.v.t.

3.8 Juridische Zaken
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N.v.t.

3.9 Communicatie
N.v.t.

3.10 Duurzaamheid
N.v.t.

3.11 Veiligheid
N.v.t.

4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
Op het moment dat de raad instemt met de benoeming kunnen betrokkenen aan de slag en 
ontvangt van de Griffie het benoemingsbesluit. De verwerking van de persoonsgegevens 
gebeurt door de Griffie en P&O.

5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Procesverbaal

Hoogachtend,
Bergen, 18 januari 2023 presidium

 

mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg L. Hj. (Lars) Voskuil 
griffier voorzitter
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