
Gemeenteraad Papendrecht
Voorstel Vergadering van 29 september 2022
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Wijziging Vertrouwenscommissie
Bevoegde portefeuillehouder:  

Wettelijke basis (aanvullend)
Verordening Vertrouwenscommissie Papendrecht 2022

Gevraagd besluit
1. 1.    De benoeming van de heer R. Lammers als lid van de Vertrouwenscommissie in te trekken.

Inhoud
Inleiding
Op 5 juli 2022 heeft de raad de Verordening Vertrouwenscommissie Papendrecht 2022 vastgesteld en 
de volgende personen als leden van de Vertrouwenscommissie benoemd:
•    De heer L.T. van den Dool (voorzitter)
•    Mevrouw D. Yildiz - Karso.(plv. voorzitter)
•    De heer M.H.A. Verweij
•    De heer R. Lammers
•    De heer H.D. Stouthart
•    De heer H.G. Bezemer
•    Mevrouw T.C. van Es
•    De heer A. Boersma
•    De heer P.C. Grimmius
Op 9 augustus jl. heeft de heer Lammers per brief aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie 
laten weten zich terug te trekken als lid van de vertrouwenscommissie. 
De vertrouwenscommissie heeft de OP fractie gevraagd om een OP raadslid af te vaardigen. Aan 
deze oproep is geen gehoor gegeven. 

Beoogd effect
De procedure voor benoeming en herbenoeming van de burgemeester en functioneringsgesprekken 
met de burgemeester zorgvuldig te regelen. 

Argumenten
1.1 De raad besluit over de samenstelling van de vertrouwenscommissie
De verordening voorziet er in dat de vertrouwenscommissie wordt bemenst door maximaal 1 raadslid 
per fractie, door de raad aan te wijzen. Op deze wijze kan gewaarborgd worden dat alle fracties 
betrokken zijn bij de selectie van de nieuwe burgemeester. 

Kanttekeningen
-

Financiën
Niet van toepassing.

Uitvoering
Niet van toepassing.
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Communicatie & participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid & ecologie
Niet van toepassing.

ICT
Niet van toepassing.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 29 september 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op 
Verordening Vertrouwenscommissie Papendrecht 2022

besluit:

1. 1.    De benoeming van de heer R. Lammers als lid van de Vertrouwenscommissie in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 29 september 2022,


