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Korte inhoud voorstel 

 

Het presidium stelt voor op voordracht van de fractie Liberaal Bloemendaal de heer L. 

Barendregt te benoemen tot lid van de commissie Grondgebied en de heer W.H.M. 

Dubach te benoemen tot duo-commissielid in de commissie samenleving. Eveneens 

wordt u voorgesteld mevrouw Roos van de fractie Hart voor Bloemendaal in alle 

raadscommissie te benoemen. 

 

1. Aanleiding 

 

Het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de raadscommissies regelt de 

benoeming van leden van de raadscommissies uit het midden van uw raad en de 

benoeming van duo commissieleden op voordracht van de fracties, in artikel 55. 

De duo-commissieleden voldoen aan de eisen die gesteld worden in de artikelen 

10, 11, 12, 13, en 15 van de Gemeentewet. 

Beraad in het Presidium van 21 mei 2014 heeft geleid tot een voordracht. De 

raad wordt gevraagd de benoemingen te bekrachtigen. 

 

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 

 

RvO artikel 55 

1. Van fracties bestaande uit vier of minder leden, mag per raadscommissie 

één persoon zitting nemen.  

2. Van fracties bestaande uit meer dan vier leden, mogen per 

raadscommissie twee leden zitting nemen.  

3. Verder hebben fracties bestaande uit drie of minder leden het recht duo-

commissieleden aan te wijzen, tot een maximale som van raadleden en 

duo-commissieleden van vier. De gemeenteraad benoemt de leden van 

de raadscommissie en de duo-commissieleden gelijktijdig, waarna de 

duo-commissieleden beëdigd worden.  

 

3. Financiële aspecten/risico’s 

 

n.v.t. 

 

4. Communicatie aspecten 
Geen, de benoemden zullen op het Raadsinformatiesysteem aan de betreffende 



commissies toegevoegd worden. 
 

5. Voorstel 

 

De raad wordt voorgesteld de op voordracht van de fractie Liberaal Bloemendaal:  

 

tot lid van de commissie grondgebied te benoemen: 

De heer L. Barendregt  

 

tot duo commissielid in de commissie samenleving te benoemen: 

De heer W.H.M. Dubach  

 

 

De raad wordt voorgesteld de op voordracht van de fractie Hart voor 

Bloemendaal:  

 

Tot lid van de commissies Grondgebied, Samenleving en Bestuur&Middelen te 

benoemen: 

Mevrouw M. Roos - Andriesse 

 

 

6. Uitvoering 

 

Door de Griffie 

 

 

  

Het Presidium, 

 

 

R.Th.M. Nederveen , voorzitter. 

 

 

 

K.A. van der Pas , griffier. 

 

 

 

 

 

 



De raad der gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van het Presidium van  21 mei 2014; 

 

b e s l u i t: 

 

te benoemen tot leden van de Commissie: 

 

a.     Grondgebied: 

Lid: 

 Dhr. L. Barendregt (LB) 

 Mw. M. Roos - Andriesse 

 

b.      Samenleving: 

Lid: 

 Mw. M. Roos - Andriesse 

Duo-cie lid: 

 Dhr. W.H.M. Dubach 

 

c.     Bestuur&Middelen 

Lid: 

 Mw. M. Roos - Andriesse 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 27 mei 2014. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
, voorzitter 

 
 
 
    , griffier 
 
 
 
 
 
Besluit raad: aangenomen  
Stemmen voor: unaniem  
Stemmen tegen: geen  
Afwezig:geen 
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