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Korte inhoud voorstel 

 

Op voordracht van de fractie D66, 

De heer A.H. Oude Weernink te benoemen tot commissielid in de commissie Bestuur en Middelen; 

 

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 in 

artikel 42. 

 

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 

 

Reglement van Orde artikel 42 

1. In een raadscommissies heeft één lid per fractie zitting. Als de fractie uit 

vier leden bestaat, mogen er in één commissie twee leden zitting nemen. 

Als de fractie groter is dan vier leden, mogen twee leden zitting nemen in 

de commissie. 

2. De leden voor deze zetels worden door de raad op voordracht van de 

fracties benoemd. 

3. Elke fractie met drie of minder leden in de raad heeft het recht een duo-

commissielid voor te dragen die de fractie in de commissie 

vertegenwoordigt, met de restrictie dat de som van het aantal raadsleden 

en alle duo-commissieleden van die fractie niet meer dan vier bedraagt. 

4. De leden die als duo-commissielid worden voorgedragen, dienen bij de 

laatstgehouden raadsverkiezingen geplaatst te zijn op de kandidatenlijst 

van een fractie en de artikelen 10, 11, 13 en 15 van de Gemeentewet 

zijn van toepassing. 

5. Duo-commissieleden worden benoemd door de raad en kunnen in de 

raadscommissies informatie halen en inbrengen, en deelnemen aan de 

discussie. 

6. Behoudens tussentijds ontslag is de zittingsduur van de leden van de 

commissies gelijk aan die van de leden van de zittende raad. 

7. De benoeming ter vervulling van vacatures welke zijn ontstaan, geschiedt 

zo spoedig mogelijk. 
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3. Financiële aspecten/risico’s 

n.v.t. 

 

4. Communicatie aspecten 
 
Geen, de benoemde zal op het Raadsinformatiesysteem aan de betreffende 
commissies toegevoegd worden. 
 

5. Voorstel 

 

De raad wordt voorgesteld op voordracht van de fractie van D66:  

 

1. De heer A.H. Oude Weernink te benoemen tot commissielid in de commissie 

Bestuur en Middelen; 

 

6. Uitvoering 

Griffie 

 

 

 

 

De raad der gemeente Bloemendaal; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De heer A.H. Oude Weernink te benoemen tot commissielid in de commissie Bestuur en 

Middelen; 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 17 september 2020 
 

 

E.J. Roest , voorzitter. 

 

 

 

 

J. Witte , griffier. 
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