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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Diverse benoemingen.

Voorgesteld besluit

1. De volgende personen te benoemen als burgercommissieleden namens de fracties:

ONS DORP: de heer C. Kraakman, mevrouw L. Hoogendonk, de heer K. Schilder 

KIES Lokaal: mevrouw T. Glas, de heer B. van der Wal, mevrouw G. Eradus 

CDA: de heer P. Korremans, de heer J. Mekken

GroenLinks: de heer P. Hoogland, de heer M. Reining, mevrouw I. Braak, de heer F. 
Haans

VVD: de heer J. Vink, mevrouw A. Splinter, de heer K. van Leijen, mevrouw A. Born

D66: de heer M. Pouw, de heer P. de Lange, de heer J. Snijder, mevrouw A. van der 
Stap

PvdA: mevrouw J. Hendriks, de heer J. Keijsper, de heer H. Burgering, mevrouw N. Mier

2. De volgende leden van de raad te benoemen als lid van de werkgeverscommissie 
Bergen:
- De heer M. Heusy
- De heer S. Swart 
- Mevrouw W. Grooteman
- De heer K. van der Kaaij 
- Mevrouw S. Groen
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3. De volgende leden te benoemen als lid van de regionale raadswerkgroep Alkmaar:
- De heer R. Oudeboon
- Mevrouw I. Braak

4. De volgende leden te benoemen als lid van de BUCH begeleidingsgroep:
- Mevrouw F. Krijtenburg
- De heer S. Swart

5. De volgende leden te benoemen als voorzitters van de raadsinformatieavond en van 
de algemene raadscommissie:
- Mevrouw M. van Kranenburg 
- de heer M. van den Busken
- mevrouw S. Groen
- de heer R. Bloemkolk 
- mevrouw M. de Jongh
- mevrouw L. Verwaaijen
- mevrouw A. Otto
- de heer S. Swart 
- de heer R. Oudeboon
- de heer K. Valkering

6. De volgende leden te benoemen als lid van de Commissie van Onderzoek:
- De heer M. Reining
- De heer M. van den Busken
- De heer J. Vink
- Mevrouw J. Hendriks
- De heer P. Korremans
- Mevrouw A. van der Stap

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

SAMENVATTING
De raad voorziet na de verkiezingen in een aantal (tijdelijke) benoemingen zodat de raad zijn 
reguliere taken kan vervullen.

AANLEIDING
Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Op 29 maart jl. 
werden de benoemde raadsleden toegelaten tot de gemeenteraad. Vanwege de nieuwe 
samenstelling van de raad is het nodig dat wordt voorzien in de vervulling van een aantal 
functies. Op 5 april en op 13 april jl. is het presidium bijeengekomen om over de invulling van 
de functies te spreken. Tijdens deze vergaderingen zijn de voordrachten gedaan. De 
voordrachten zijn verwerkt in dit raadsvoorstel.

Afhankelijk van de uitkomst van de coalitieonderhandelingen kan het zijn dat de raad een 
aantal benoemingen op korte termijn wenst aan te passen. Er zal dan door het presidium 
een gewijzigd benoemingsvoorstel aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

DOEL
Borging van de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL
Ad 1. Benoeming burgercommissieleden
In het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Bergen 2021 (hierna RvO) zijn in artikel 3 de bepalingen opgenomen 
over de benoeming van burgercommissieleden. De artikelen uit de Gemeentewet die 
betrekking hebben op de benoemingsvereisten, onverenigbare betrekkingen en de verboden 
handelingen voor raadsleden zijn van overeenkomstige toepassing op 
burgercommissieleden.
Een commissie van onderzoek geloofsbrieven uit de raad zal moeten beoordelen of aan de 
benoemingsvereisten is voldaan. Daarna kan de raad besluiten over de benoeming van deze 
burgercommissieleden. 

Ad 2. Werkgeverscommissie
De werkgeverscommissie van de griffie bestaat op grond van de verordening 
werkgeverscommissie Bergen NH 2020 uit drie tot vijf raadsleden, bij voorkeur afkomstig uit 
de coalitie en oppositie. De voorzitter en de andere leden komen bij voorkeur niet uit 
dezelfde fractie. 

Ad 3 en ad 4: Buch begeleidingsgroep en regiowerkgroep Alkmaar
Deze benoemingen vloeien voort uit afspraken binnen de regio.

Ad 5: Benoeming van voorzitters RIA en ARC
Het is wenselijk een poule van voorzitters te hebben die de vaardigheden en 
beschikbaarheid hebben om als voorzitter te fungeren tijdens de raadsinformatieavonden en 
de vergaderingen van de algemene raadscommissie. Van voorzitters wordt verwacht dat zij 
in principe beschikbaar zijn op de avonden dat deze vergaderingen zijn gepland. Alle 
voorzitters krijgen een training. De eerste training is op 16 mei as.
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Ad 6: Commissie van Onderzoek
De Commissie van Onderzoek bestaat uit een vertegenwoordiger per fractie, zijnde een 
burgercommissielid of een raadslid. 

PARTICIPATIE
Dit raadsvoorstel wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.

DUURZAAMHEID:
N.V.T.

FINANCIËN
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit raadsvoorstel.

RISICO’s/kanttekeningen
Om de continuïteit van het raadswerk te waarborgen wordt tot deze benoemingen over 
gegaan. De bezetting van de verschillende functies kan ook verband houden met de 
uitkomst van de coalitieonderhandelingen. In sommige verordeningen die van toepassing zijn 
op de benoemingen wordt gesproken over afvaardigingen uit de coalitiefracties dan wel de 
oppositiefracties. In dit stadium kan het nog niet worden vastgesteld welke partijen deel 
zullen uitmaken van de oppositie dan wel coalitie. Een aantal benoemingen kan daarom 
mogelijk op korte termijn wijzigen.

UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
Zie onder risico’s.

BIJLAGEN
Geen.

ACHTERLIGGENDE DOCUMETEN
Geen.

Bergen, 28 april 2022, op voordracht van het presidium van de gemeenteraad van Bergen,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg     L.Hj. (Lars) Voskuil
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