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Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 27 oktober 2020 
Registratienummer :   
Voorstelnummer : 2020/137 
Portefeuillehouder :   
Bijlage(n)  : -  
Onderwerp  : wijzigingen samenstelling vertrouwenscommissie West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Wijzigingen samenstelling vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. Overgaan tot benoeming van de nieuwe fractievoorzitters van Dorpsbelangen, de VVD, de 

PvdA en Verenigd West Betuwe tot lid van de vertrouwenscommissie gemeente West 

Betuwe. 

2. Overgaan tot aanwijzing van de nieuwe raadsgriffier als secretaris van de 

vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

De Verordening vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe 2019 regelt de instelling, de 

taken en werkwijze, alsmede de samenstelling van de commissie en de geheimhouding. 

 

In de gemeenteraad van West Betuwe hebben zich in de afgelopen periode wijzigingen 

voorgedaan binnen enkele fracties. De leden van de vertrouwenscommissie, zijnde de 

fractievoorzitters, zijn op naam benoemd, waardoor het nodig is om de nieuw aangewezen 

fractievoorzitters voor die partijen te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie. 

 

Ook is er in dit jaar een nieuwe raadsgriffier door uw raad benoemd, die nog aangewezen dient te 

worden als secretaris van de vertrouwenscommissie. 

 

Besluitgeschiedenis 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 februari 2019 de Verordening vertrouwens-

commissie gemeente West Betuwe 2019 vastgesteld en is tegelijkertijd overgegaan tot het 

benoemen van de leden en het aanwijzen van de adviseurs voor de vertrouwenscommissie 2019. 

 

Op 3 september 2019 heeft  uw gemeenteraad wijzigingen in artikel 4 lid 2 en artikel 11 lid 1 van 

de verordening vastgesteld en is overgegaan tot aanwijzing van de interim-raadsgriffier tot 

secretaris. 

 

Beoogd effect 

Benoemen van de nieuwe fractievoorzitters van enkele partijen en de nieuwe raadsgriffier in de 

Vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe. 
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Argumenten 

1. Artikel 3 lid 1 regelt dat de vertrouwenscommissie bestaat uit de fractievoorzitters van 

de fracties die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad en hierin formeel door de 

gemeenteraad worden benoemd. Daardoor dienen de nieuwe fractievoorzitters van 

Dorpsbelangen, de VVD, de PvdA en Verenigd West Betuwe te worden benoemd in plaats 

van de afgetreden c.q vertrokken fractievoorzitters voor die partijen. 

2. De vertrouwenscommissie wordt ondersteund door een secretaris (artikel 4), waarvoor 

de raadsgriffier is aangewezen. De nieuwe raadsgriffier dient hiervoor te worden 

aangewezen in plaats van de interim-raadsgriffier. 

 

Kanttekeningen 

Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, 

welke zich uitstrekt tot een ieder die van de informatie kennis draagt. 

 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

- 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in het Raadsinformatiesysteem. 

 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

De griffier,     De burgemeester, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop                                                                                                
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de griffier; 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de 

artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;  

 

gelet op het bepaalde in de Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming 

burgemeester van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, kenmerk 2017-

0000479534; 

 

besluit: 

 

1. over te gaan tot benoeming van de nieuwe fractievoorzitters van enkele politieke partijen uit 

de gemeenteraad West Betuwe tot lid van de vertrouwenscommissie gemeente West 

Betuwe: 

1) Dhr. H. de Man 

2) Dhr. A.F. Broedelet 

3) Dhr. R.G.T. Hoogveld 

4) Dhr. G.F. van de Water 

 

2. over te gaan tot aanwijzing van raadsgriffier H.J. van der Graaff tot secretaris van de 

vertrouwenscommissie gemeente West Betuwe. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 27 oktober 2020, nummer 2020/137, 

 

De griffier                                     De voorzitter 

Hans van der Graaff                    Servaas Stoop 

 

 


