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Voorstel 
 

De in bijlage 1 vermelde personen benoemen als lijstopvolger. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Volgens de vergaderplanning beginnen op 17, 18 en 19 mei a.s. de eerste vergaderingen van de 
raadscommissies in deze nieuwe raadsperiode. In verband hiermee dienen de raadscommissies na de 
raadsverkiezingen opnieuw samengesteld te worden. 
 
Argumentatie
Behalve raadsleden kunnen ook niet-raadsleden, in Huizen lijstopvolgers genoemd, voor een fractie zitting 
nemen in een commissie. Die mogelijkheid volgt uit artikel 4 van de “Verordening op de raadscommissies 
2015”, waarin over lijstopvolgers het volgende is opgenomen: 
 

“Als commissielid kan door de raadsfracties worden aangewezen een persoon 
die bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst van de 
politieke partij van de raadsfractie stond, en door de raad als lijstopvolger is 
benoemd. 
Elke raadsfractie kan maximaal vijf personen voordragen voor benoeming tot 
lijstopvolger als bedoeld in het vorige lid onder b. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 
15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op lijstopvolgers.” 

 
Hoewel de verordening daar nog niet in voorziet, zullen de lijstopvolgers dit keer ook ten overstaan van de 
raadsvoorzitter worden beëdigd. Dit is vooruitlopend op een voorstel dat binnenkort aan u zal worden 
voorgelegd betreffende een wijziging van de bestaande gedragscodes en de vaststelling van een 
integriteitsprotocol, dat ook van toepassing zal zijn op lijstopvolgers. In verband daarmee is er geen 
aanleiding meer om op het punt van beëdiging een onderscheid te maken tussen raadsleden en 
lijstopvolgers. 
Van alle raadsfracties is een opgave ontvangen van de lijstopvolgers die zij voor benoeming aan uw raad 
willen voordragen. In  bijlage 1 vindt u een overzicht van de voorgedragen personen.
 
Geheimhouding
Niet van toepassing.
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Alternatieven
Niet van toepassing.
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing.
 
Beslistermijn
Vanwege de start van de raadscommissie op 17, 18 en 19 mei a.s. uiterlijk in de raadsvergadering van  
21 april a.s..
 
Financiële paragraaf
Niet van toepassing. 

 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Artikel 4 van de “Verordening op de raadscommissies 2015”
 
Collegeprogramma
Niet van toepassing.
 
Begroting
Niet van toepassing.
 
Eerdere besluiten
Niet van toepassing.
 
Voorgeschreven procedure
Pas na benoeming tot lijstopvolger door uw raad kunnen de in bijlage 1 genoemde personen formeel 
zitting nemen in een raadscommissie als commissielid.
 
Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing.
 
Evaluatie
Niet van toepassing.
 
Bijlagen
1. Overzicht van tot lijstopvolger te benoemen personen. 

 
 
 
        De raadsgriffier, 
 
 
 
 
 
        J. Veenstra 


