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(Her)benoeming leden ouderenraad 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de heer A.J.M. Koevoets te herbenoemen tot voorzitter van de ouderenraad voor de periode 

van 1 april 2013 tot en met maart 2016; 
II. mevrouw S. Oosterhof-Doespers te benoemen tot lid van de ouderenraad op voordracht van 

het Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen voor de periode van 1 april 2013 tot en met 
maart 2016. 
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(Publieks-)samenvatt ing 

De ouderenraad is een door de gemeente ingesteld adviesorgaan dat tot taak heeft het college van 
B&W en de gemeenteraad te adviseren over gemeentelijk beleid dat van invloed is op de positie 
van ouderen in onze gemeente. 
De ouderenraad is samengesteld uit maximaal 16 leden en een voorzitter. In het voorjaar van 2013 
eindigde de eerste benoemingstermijn van de voorzitter en er ontstond een vacature voor een lid. 
Met de herbenoeming van de voorzitter en de benoeming van de voorgedragen kandidaat is de 
ouderenraad weer op voile sterkte. 

Inleiding 

Voor de voorzitter van de ouderenraad eindigde de eerste zittingsperiode in maart 2013. 
De leden van de ouderenraad hebben unaniem uitgesproken de voorzitter te willen houden en 
voor een tweede termijn te willen voordragen. De voorzitter is beschikbaar voor herbenoeming. 
De ingangsdatum van de tweede termijn sluit aan bij de einddatum van de eerste termijn. 
Daamaast ontstond in het voorjaar een vacature omdat een lid zijn lidmaatschap voortijdig heeft 
beeindigd. Deze persoon was lid op voordracht van het SOOG. Het SOOG heeft op ons verzoek 
een kandidaat voorgedragen. Een selectiecommissie uit de ouderenraad heeft met deze persoon 
gesproken en is van mening dat deze persoon een goede bijdrage kan leveren aan de ouderenraad. 

Beoogd resultaat 

Met de herbenoeming van de voorzitter en de benoeming van de voorgedragen kandidaat is de 
ouderenraad weer op voile sterkte. 

Kader 

In de verordening op de ouderenraad is bepaald dat de ouderenraad bestaat uit minimaal 12 en 
maximaal 16 leden en dat de leden worden benoemd door zowel het college als de gemeenteraad. 
Deze dubbele benoeming vloeit voort uit het feit dat de ouderenraad het adviesorgaan is van zowel 
het college als de raad (gevolg van het duale stelsel). 
De helft min een van de leden wordt voorgedragen door het Stedelijk Overleg Ouderenbonden 
Groningen (SOOG), de overige leden worden vrij geworven. 

Argumenten/afwegingen 

De kandidaat die is voorgedragen door het SOOG voldoet aan de in de profielschets gestelde eisen. 
Ze is een aanwinst voor de ouderenraad. 
De voorzitter heeft goed werk verricht tijdens de eerste benoemingstermijn en geniet het voile 
vertrouwen van de leden van de ouderenraad. Hij wordt unaniem voorgedragen voor herbenoeming. 

Maatschappelijlc draagvlak/part ic ipat ie 

N.v.t. 
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Financiele consequenties 

Het te benoemen lid en de her te benoemen voorzitter ontvangen een kleine onkostenvergoeding. 
Dit wordt gefinancierd vanuit de bestaande middelen. 

Realisering en evaluatie 

N.v.t. 
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burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secre 
drs. M.A. (Maarten) ftuys 


