
 

Raadsvoorstel 

gewijzigd 

 

Onderwerp     benoemingen raadsleden in nevenfuncties    

Steller/telnr.  Peter Kommerij/ 77 27    Bijlagen -0 

Registratienummer  239656-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  ma ak  ee n  k eu ze    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

tot de volgende benoemingen: 

a. Plaatsvervangend voorzitter van de raad: Hans Sietsma;  

b. leden werkgeverscommissie: Ietje Jacobs, Wesley Pechler, Amrut Sijbolts; 

c. leden klankbordgroep Rekenkamer: Janette Bosma, Maria Martinez Doubiani, Mariska Sloot, Elte Hillekens; 

d. leden audit committee: Elisabeth Akkerman, Dennis Ram, Sten Wennink, Hans Moerkerk, Jeffry van Hoorn, 

Leendert van der Laan, Joren van Veen; 

e. leden algemeen bestuur Meerschap Paterswolde: Andrea Poelstra, Tim van de Vendel; 

f. lid bestuur Sociaal Fonds Groningen: Yaneth Menger; 

g. leden stuurgroep revitalisering Stadhuis: Amrut Sijbolts, Benni Leemhuis, Jalt de Haan. 
  
  

   

 

 Samenvatting     

Aan het begin van deze nieuwe raadsperiode dienen er een aantal benoemingen plaats te vinden.  

De plaatsvervangend voorzitter heeft als taak de burgemeester bij gelegenheid te vervangen, als voorzitter van de nog 

te benoemen agendacommissie op te treden en als adviseur van het presidium te dienen.  

De leden van de werkgeverscommissie hebben als taak namens de raad als werkgever richting de griffie te fungeren.  

De leden van de klankbordgroep van de Rekenkamer vormen namens de raad een klankbord voor de onafhankelijke 

Rekenkamer, waarvan de leden per 1 februari 2020 voor een wettelijke periode van zes jaar zijn benoemd.  

De leden van het Audit Committee sturen namens de raad de accountant aan en houden zich bezig met het verder 

verbeteren van de documenten rondom de P&C-cyclus (gemeentebegroting, voortgangsrapportages en 

gemeenterekening).   

De leden van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde vertegenwoordigen de raad in deze 

gemeenschappelijke regeling samen met de gemeente Tynaarlo. Daarbij staat behartiging van de belangen van 

recreatie, natuurbescherming en landschapsverzorging van het gebied voorop.  

Het Sociaal Fonds is een fonds van de gemeente voor eigen personeel dat hulp kan krijgen bij (fiinanciële) problemen. 

De stuurgroep revitalisering stadhuis ten slotte houdt zich bezig met het in goede banen leiden van de verbouw van het 

Stadhuis en de herinrichting.      
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

zie samenvatting 

 
Kader     

plaatsvervangend voorzitter van de raad: Gemeentewet artikel 77 

leden werkgeverscommissie: Gemeentewet artikelen 107, 107a, 107d, 107e en de verordening op de 

werkgeverscommissie 

leden klankbordgroep rekenkamer: Gemeentewet artikel 81a t/m k en de verordening op de Rekenkamer 2020l 

leden audit comittee: verordening op het audit committee 2019 

Leden algemeen bestuur Meerschap Paterswolde: Wet Gemeenschappelijke regelingen 

Lid sociaal Fonds Groningen: Statuten Sociaal Fonds Groningen 

leden stuurgroep revitalisering stadhuis: -    

 
Argumenten en afwegingen     

Met het benoemen van zeven leden in het Audit Committee wordt overigens licht afgeweken van de bestaande 

verordening, die voorschrijft dat 5 of 6 leden uit de raad worden benoemd. De ervaring leert dat er gedurende de 

raadsperiode wel eens een lid vertrekt en dat het vervolgens lastig kan zijn voor een raadslid om halverwege aan te 

haken. Vandaar dat nu wordt voorgesteld om 7 leden te beoemen in het AC.  

Wat betreft de stuurgroep revitalisering stadhuis is onlangs in het presidium besloten om met het oog op de herinrichting 

en verdeling van ruimtes het aantal raadsleden in deze stuurgroep uit te breiden van één naar drie.   

Wijziging: nu Ceciel Nieuwenhout tijdelijk geen deel van de raad uitmaakt, wordt Tim van de Vendel als haar tijdelijke 

vervanger zolang benoemd in het algemeen bestuur van Meerschap Paterswolde.     

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

nvt 
 
Financiële consequenties     

nvt 
 
Overige consequenties     

nvt 
 
Vervolg     

In een later stadium zullen de leden van de agendacommissie worden benoemd. Dit zal in dezelfde raadsvergadering 

plaatsvinden als waarin een nieuw college van B&W wordt benoemd.  
 
Lange Termijn Agenda     

      
 

 


