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Raadsvoorstel Besluitvormend 

 

Benoeming voorzitter raadscommissie 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-20-112490 

datum voorstel:   7 februari 2020 

datum collegevergadering:  --- 

datum raadsvergadering:  20 februari 2020 

agendapunt:  8 

portefeuillehouder:   A. van Erk 

behandelend ambtenaar:  Elma Hulspas 

e-mailadres:        e.hulspas@hillegom.nl  

 

 

Wij stellen voor:  

- mevrouw J.M.R. Rippner en de heer C.H. Langeveld te benoemen als voorzitter 

van de raadscommissie. 

 

 

Inleiding 

De raadscommissie moet volgens artikel 82, vierde lid, van de Gemeentewet worden 

voorgezeten door een raadslid. De heer Jansen is op 29 maart 2018 en de heer 

Grimbergen op 26 april 2018 tot commissievoorzitter benoemd. Het is wenselijk nieuwe 

voorzitters te benoemen zodat het voorzitterschap gerouleerd kan worden.  

Mevrouw Rippner en de heer Langeveld hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. 

 

Bestaand kader en context 

Artikel 82 vierde lid Gemeentewet 

Artikel 4 Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 

 

Argumenten 

Door het aantal voorzitters met twee uit te breiden kan het voorzitterschap beter 

gerouleerd worden en komt de extra werklast niet bij slechts twee raadsleden terecht. 

 

Kanttekeningen 

Er wordt gewerkt aan een initiatiefwetsvoorstel (Van den Bosch en Van der Molen) dat het 

mogelijk moet maken dat ook niet-raadsleden als voorzitter van de raadscommissie 

kunnen worden benoemd. Dit initiatiefwetsvoorstel moet nog door de Staten-Generaal 

behandeld worden. 

 

Financiële consequenties 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

 



2 
 

Urgentie: 

Voor de reserve commissievergadering van 4 maart zijn beide huidige voorzitters niet 

beschikbaar. Hierdoor is het noodzakelijk dat dit voorstel in de raad van 21 februari wordt 
behandeld. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier burgemeester 
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Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het presidium, 

 

gelet op, 

artikel 82, vierde lid Gemeentewet; 

artikel 4 Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016, 

 

 

besluit: 

 

mevrouw J.M.R. Rippner en de heer C.H. Langeveld te benoemen als voorzitter van de 

raadscommissie. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 20 februari 2020, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 


