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Voorstel 
 

De heer J. Ribberink benoemen tot plv. voorzitter van de raadscommissie Algemeen Bestuur en 
Middelen. 

 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Vanwege het vertrek van Tom Pouw is de functie van plv. voorzitter van de raadscommissie 
Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) vacant gekomen, waardoor in deze vacature moet 
worden voorzien.
 
Argumentatie
In vervolg op de raadsverkiezingen van maart 2022 heeft u in uw vergadering van 21 april 2022 
een besluit genomen over de invulling van functies in verschillende aan de raad verbonden 
gremia zoals het (plv.) voorzitterschap van de raadscommissies. Het voorstel over de invulling 
van de diverse functies was toentertijd de resultante van overleg met de coalitie- en 
oppositiepartijen. 
In de functie van plv. voorzitter ABM werd aanvankelijk de heer Ormel (VVD) benoemd. Dat was 
echter een voorlopige benoeming in afwachting van de toelating van de heer Pouw als raadslid 
voor de VVD. Na zijn toelating heeft u in uw vergadering van 8 juli jl. besloten de heer Pouw te 
benoemen in de functie van plv. voorzitter van de commissie ABM. 
Gelet op het voorgaande is naar aanleiding van het vrijkomen van de functie van plv. voorzitter 
van de commissie ABM vanwege het vertrek van de heer Pouw, in eerste instantie contact 
gezocht met de VVD-fractie of men een opnieuw een kandidaat wil stellen voor de opvolging. 
Door de VVD-fractie is de heer J. Ribberink, lid van de VVD-fractie, gekandideerd voor 
benoeming tot plv. voorzitter van de commissie ABM. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing.
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Alternatieven
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn
Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf
Niet van toepassing. 

 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Artikel 4 van de "verordening op de raadscommissies 2015" bepaalt dat de plv. voorzitter door 
de raad uit zijn midden wordt benoemd.
 
Collegeprogramma
Niet van toepassing.
 
Begroting
Niet van toepassing.
 
Eerdere besluiten
Niet van toepassing.
 
Voorgeschreven procedure
Het gaat hier om een kandidaatstelling vanuit de VVD-fractie voor de invulling van de functie 
van plv. voorzitter ABM. Ook andere raadsleden kunnen zich desgewenst voor de functie 
kandideren. Bij meerdere kandidaten of als er behoefte is aan een stemming over de 
benoeming van de heer Ribberink, zal een schriftelijke stemming plaatsvinden. 
Als alle fracties zich kunnen vinden in de kandidatuur van de heer Ribberink, en er wordt geen 
stemming gevraagd, dan kan de benoeming van de heer Ribberink bij acclamatie in de 
vergadering plaatsvinden.
 
Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing.
 
Evaluatie
Niet van toepassing.
 
Bijlagen
Niet van toepassing. 

 
       De raadsgriffier,   
 
 
 
 
       J. Veenstra 


