Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 2018-043

Houten, 5 juni 2018

Onderwerp:
Beslispunten:
1. Als leden van de agendacommissie te benoemen E.G.J. Stiekema (voorzitter); J.
Dubbink (lid), T.E. Corporaal (lid) en als plaatsvervangend leden: G. Zandbergen, W.P.
Wilson en W. Boersma-Zandbergen;
2. te benoemen als nieuwe rondetafelvoorzitters: J. Dubbink en J.N. de Jong;
3. te benoemen tot leden van de Audit- en rekeningcommissie F.G.J. van der Meij
(voorzitter), M.A. van Gooswilligen, J.C. Rinkel, M.J. Aanen en P. Ooms;
4. te benoemen tot leden van de Commissie Verbonden Partijen: J.N. de Jong (voorzitter),
R.J. Speksnijder, M.H. Damman, J.C. van Wijngaarden;
5. als leden van de werkgeverscommissie te benoemen: R.J. Speksnijder en W.P. Wilson;
6. aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur recreatieschap Stichtse
Groenlanden H.J.C. Geerdes en J.N. de Jong . Tot plaatsvervanger aan te wijzen H.S. de
Groot en G.J. Vonck - Moes;
7. aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur Werk en inkomen Lekstroom H.J.C.
Geerdes en D.J.P. Jimmink. Tot plaatsvervanger aan te wijzen H.S. de Groot en W.G.L.
Mossink.
8. te benoemen tot leden van de commissie tot het voeren van de
functioneringsgesprekken met de burgemeester: J.Dubbink, R.M. Pelleboer en T.E.
Corporaal.

Samenvatting
Direct na de raadsverkiezingen heeft de raad voorzien in een aantal (tijdelijke)
benoemingen zodat de raad zijn reguliere taken kan vervullen in afwachting van de uitkomst
van de coalitieonderhandelingen. Nu de coalitie is gevormd kunnen de diverse tijdelijke
benoemingen definitief worden vastgesteld.

Aanleiding
Bij raadsbesluit van 29 maart 2018 is tijdelijk voorzien in de vervulling van een groot aantal
functies. Gelet op de uitkomst van de coalitieonderhandelingen zijn een
aantal benoemingen aangepast en nader ingevuld.
De benoemingen zijn in het seniorenconvent van 5 juni 2018 afgestemd.

Doel van dit voorstel
Bijdragen aan de continuïteit van het functioneren van de raad.

Argumenten per beslispunt
Ad 1. Agendacommissie
Vanwege het wethouderschap van mevrouw De Groot wordt voorgesteld om de heer
Corporaal in haar plaats te benoemen. De overige leden kunnen definitief worden benoemd;
Ad 2. Rondetafelvoorzitters
De leden Dubbink en de Jong.wensen ook te worden benoemd tot rondetafelvoorzitter.
Ad 3. Audit- en rekeninqcommissie
In de verordening op de Audit- en rekeningcommissie (ARC) is bepaald dat de commissie
bestaat uit 4 leden, waarvan er twee afkomstig zijn uit coalitiefracties en twee uit
oppositiefracties. De voorzitter wordt door de raad in functie gekozen. De leden kunnen
definitief worden benoemd. De heer Van der Meij wordt voorzitter.
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Ad 4. Commissie verbonden partijen
De heer Biesheuvel heeft ontslag genomen als commissielid. De commissie heeft een
vacature. De overige leden kunnen definitief worden benoemd. De heer De Jong wordt
voorzitter.
Ad 5. Werkqeverscommissie
Vanwege het wethouderschap van mevrouw Smith wordt voorgesteld om de heer
Speksnijder in haar plaats te benoemen. Het overige lid kan definitief worden benoemd;
Ad 6 en 7. Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen
Ingevolgde de gemeenschappelijke regelingen Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en het
Recreatieschap Stichtse Groenlanden, benoemt de raad de leden van het algemeen
bestuur.
In het Algemeen Bestuur van het recreatieschap heeft Houten twee zetels. Conform de
gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap wijzen de raden van de gemeenten elk
twee leden van het Algemeen Bestuur aan. Tenminste één van deze leden dient lid te zijn
van het college van burgemeester en wethouders. Elk lid van het Algemeen Bestuur heeft
een plaatsvervanger.
Het Algemeen Bestuur van de WIL kan bestaan uit raadsleden, collegeleden en
burgemeesters. In 2015 heeft de raad besloten om uit haar midden een lid voor te dragen.
Elk lid van het Algemeen Bestuur heeft een plaatsvervanger.
Ad 8. Functioneringsgesprek burgemeester
De raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de burgemeester en stelt daarvoor
een commissie samen. De raad kiest op voordracht van het seniorenconvent een commissie
uit haar midden om de functioneringsgesprekken te voeren.
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Onderwerp
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Beslispunten
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de griffier d.d. 5 juni 2018 gelezen en besluit:
1. Als leden van de agendacommissie te benoemen E.G.J. Stiekema (voorzitter); J.
Dubbink (lid), T.E. Corporaal (lid) en als plaatsvervangend leden: G. Zandbergen, W.P.
Wilson en W. Boersma-Zandbergen;
2. te benoemen als nieuwe rondetafelvoorzitters: J. Dubbink en J.N. de Jong;
3. te benoemen tot leden van de Audit- en rekeningcommissie F.G.J. van der Meij
(voorzitter), M.A. van Gooswilligen, J.C. Rinkel, M.J. Aanen en P. Ooms;
4. te benoemen tot leden van de Commissie Verbonden Partijen: J.N. de Jong (voorzitter),
R.J. Speksnijder, M.H. Damman, J.C. van Wijngaarden;
5. als leden van de werkgeverscommissie te benoemen: R.J. Speksnijder en W.P. Wilson;
6. aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur recreatieschap Stichtse
Groenlanden H.J.C. Geerdes en J.N. de Jong . Tot plaatsvervanger aan te wijzen H.S. de
Groot en G.J. Vonck - Moes;
7. aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur Werk en inkomen Lekstroom H.J.C.
Geerdes en D.J.P. Jimmink. Tot plaatsvervanger aan te wijzen H.S. de Groot en W.G.L.
Mossink.
8. te benoemen tot leden van de commissie tot het voeren van de functioneringsgesprekken
met de burgemeester: J.Dubbink, R.M. Pelleboer en T.E. Corporaal.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 juni 2018.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,
de vc
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