
Hillegom

Raadsvoorstel Besluitvormend

Benoemingen

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: 
datum raadsvergadering: 28 april 2022
agendapunt: 10
portefeuillehouder: A. van Erk
behandelend ambtenaar: Yvonne Hermans
e-mailadres: y.hermans@hillegom.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. te benoemen als 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad:
- L.M.J. Pijnacker

2. te benoemen als commissievoorzitter:
- J.M.R. Rippner
- J. Grimbergen
- C.H. Langeveld
- I.B. Buijck

3. te benoemen als voorzitter van werkgeverscommissie:
- J. van Duffelen
en als leden van de werkgeverscommissie: 
- I.B. Buijck
- R.I. Semrek 

4. te benoemen als leden van de auditcommissie:
- M. Roelofs
- C.J. Cornet
- A. Kunst-Reekers
- J. Bommel
- P.J. Hulst
- B.H. Meijer
 en als plaatsvervangend lid:
- I.C.J.A. Evers

5. te benoemen als leden van de Rekenkamercommissie:
- J.S. Nederpelt
- J. Zwaan



Inleiding
Raadsleden (en burgerleden) vervullen verschillende functies binnen een aantal 
vergadergremia van de gemeenteraad. Hiertoe worden zij benoemd door de raad. Deze 
benoemingen eindigen in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad. 
Dit betekent dat alle functies sinds het afscheid van de oude raad vacant zijn. 

Na de benoeming van de nieuwe raad op woensdag 30 maart 2022 is het wenselijk dat de 
vacatures worden ingevuld. In de vergadering van het presidium van 21 april jl. hebben de 
fracties kandidaten voorgedragen voor de vacatures. Het presidium stelt voor deze 
kandidaten te benoemen. 

Bestaand kader en context
- Gemeentewet, artikel 82 lid 4 en artikel 83 en 84
- Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016, artikel 4 en 5
- Verordening werkgeverscommissie, artikel 2, lid 2
- Verordening op de auditcommissie van de gemeente Hillegom, artikel 3
- Verordening Rekenkamercommissie Lisse en Hillegom 2019, artikel 3, lid 1

Beoogd effect
Te voorzien in de nodige benoemingen.

Argumenten
1. De raad regelt het plaatsvervangend raadsvoorzitterschap.

Op grond van het bepaalde in artikel 77 van de Gemeentewet wordt bij 
afwezigheid van de burgemeester het voorzitterschap van de raad waargenomen 
door het langstzittende raadslid, tenzij de raad een ander besluit hierover neemt. 
In Hillegom is mw. Heemskerk-Rekké het langstzittende raadslid en hiermee 1ste 
plaatsvervangend voorzitter van de raad. In de raad van 30 maart (installatieraad)  
is dit aan de orde geweest. Naast een 1ste plv. voorzitter kan de raad ook een 2de 
plv. voorzitter benoemen. Het presidium draagt mw. Pijnacker voor als 2de plv. 
voorzitter voor.

2. Voorzitters raadscommissie 
Ingevolge artikel 4 en 5 van de Verordening van de gemeenteraad van de 
gemeente Hillegom houdende regels omtrent de raadscommissie Verordening op 
de raadscommissie van Hillegom 2016 benoemt de raad uit zijn midden de 
voorzitters van de raadscommissie. 
Het presidium draagt de volgende personen voor: mw. Rippner en de heren 
Grimbergen, Langeveld en Buijck

3. Leden werkgeverscommissie
Artikel 2 lid 2 van de verordening werkgeverscommissie stelt dat de voorzitter en 
leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd 
voor de duur van de zittingsperiode van de raad. 
Het presidium draagt dhr. Van Duffelen voor als voorzitter en de heren Buijck en 
Semrek als leden.

4. Leden auditcommissie
De Verordening op de auditcommissie van de gemeente Hillegom geeft aan dat 
de raad raads- en burgerleden kan benoemen tot lid van de auditcommissie 
(artikel 3). Elke fractie kan een lid en plaatsvervangend lid voordragen. De 
commissie benoemt zelf uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter. 
Het presidium draagt de volgende personen voor:
Mw. Kunst-Reekers en de heren Roelofs, Meijer, Hulst, Bommel en Cornet allen als  
lid. En mw. Evers wordt voorgedragen als plaatsvervangend lid.

5. Leden Rekenkamercommissie



- De rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, één extern lid en 
vier raadsleden. Conform de Verordening Rekenkamercommissie Lisse en 
Hillegom 2019, artikel 3, benoemen de gemeenteraden van Hillegom en Lisse elk 
afzonderlijk twee leden van de commissie en één plaatsvervanger uit hun midden.

Kanttekeningen
De voorgestelde benoemingen eindigen van rechtswege aan het einde van de 
raadsperiode (maart 2026). 

Financiële consequenties
De leden van de werkgeverscommissie, auditcommissie en de Rekenkamercommissie 
ontvangen presentiegeld. Hiervoor is het benodigde budget gereserveerd. Er zijn dus geen 
financiële consequenties. 

Aanpak, uitvoering en participatie
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De gemeenteraad van Lisse benoemt zelf leden voor de Rekenkamercommissie.

Urgentie
Het is belangrijk dat de benoemingen spoedig geschieden. 
De eerste raadscommissie is gepland op 11 mei en de Rekenkamercommissie komt op 17 
mei voor het eerst samen in de nieuwe samenstelling.

Bijlagen en achtergrondinformatie
n.v.t.

Het presidium, 

Mevr. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk 
griffier burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het presidium met als onderwerp ‘Benoemingen’

gelet op:
- Gemeentewet, artikel 82 lid 4 en artikel 83 en 84
- Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016, artikel 4 en 5
- Verordening werkgeverscommissie, artikel 2, lid 2
- Verordening op de auditcommissie van de gemeente Hillegom, artikel 3
- Verordening Rekenkamercommissie Lisse en Hillegom 2019, artikel 3, lid 1

besluit:

1. te benoemen als 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad:
- L.M.J. Pijnacker

2. te benoemen als commissievoorzitter:
- J.M.R. Rippner
- J. Grimbergen
- C.H. Langeveld
- I.B. Buijck

3. te benoemen als voorzitter van werkgeverscommissie:
- J. van Duffelen
en als leden van de werkgeverscommissie: 
- I.B. Buijck
- R.I. Semrek 

4. te benoemen als leden van de auditcommissie:
- M. Roelofs
- C.J. Cornet
- A. Kunst-Reekers
- J. Bommel
- P.J. Hulst
- B.H. Meijer
 en als plaatsvervangend lid:
- I.C.J.A. Evers

5. te benoemen als leden van de Rekenkamercommissie:
- J.S. Nederpelt
- J. Zwaan

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 april 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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