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 2020 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 17 november 2020 

     

Onderwerp: Benoeming leden commissie 

regionale samenwerking 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0322502B9A* 
Beslispunten 

Onder voorbehoud van het besluit van de raad over de verordening en de instelling van een commissie 
regionale samenwerking,  
Gelet op de voordracht door het presidium d.d. 4 januari 2021, 
1. Te benoemen als leden van de commissie regionale samenwerking voor de duur van de huidige 

raadsperiode: 
- Eric Filemon (LPL) 
- Frank van Noort (VVD) 
- Jeroen Hendriks (D66) 
- Jan Reijken (PvdA)  
- Marlies van Beek (GroenLinks) 
- Huibrecht Bos (CDA) 
- Arie Janssen (ChristenUnie-SGP) 

2. Te benoemen als plaatsvervangend leden van de commissie regionale samenwerking voor de duur 
van de huidige raadsperiode: 

- Hugo Langenberg (LPL) 
- Brigitte van Elburg (VVD) 
- Rob Visser (D66) 
- Joyce van Reijn (PvdA 
- Bob Vastenhoud (GroenLinks) 
- Medea Hempen (CDA) 
- Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP) 

3. Aan te wijzen als voorzitter van de commissie regionale samenwerking voor de duur van één jaar: 
- Frank van Noort (VVD) 

 

 

1 SAMENVATTING  

De Verordening Commissie Regionale Samenwerking wordt op 25 januari 2021 aan de raad 
voorgelegd. Als de raad de verordening vaststelt, wordt de werkgroep regiozaken opgeheven en 
kunnen de leden van de commissie op voordracht van het presidium (bijeen dd. 4 januari 2021) 
worden benoemd. 
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2 Inleiding 

Met het instellen van een commissie regionale samenwerking wordt gehoor gegeven aan het 
creëren van een afstemmingsplatform voor regio-aangelegenheden en contact met andere 
regiocommissies en woordvoerders regiozaken. 
De raad benoemt de leden van de commissie op voordracht van het presidium. Zowel raadsleden 
als burgerraadsleden kunnen lid zijn van de commissie. 
De commissie regionale samenwerking bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zoveel leden 
als er fracties zijn. Per fractie kan één lid en één plaatsvervangend lid benoemd worden in de 
commissie. De benoeming geschiedt voor de zittingsperiode, gelijk aan die van de leden van de 
zittende raad. De raad wijst één van de leden van de commissie aan als voorzitter. De voorzitter is 
altijd een raadslid. De commissie wijst zelf één of meer plaatsvervangende voorzitters aan. De 
voorzitter wordt aangewezen voor een periode van één jaar. 
 
De raad stemt in de raadsvergadering van 25 januari 2021 over welke (burger)raadsleden 
benoemd worden tot lid van de commissie regionale samenwerking. Daarnaast wijst de raad de 
voorzitter aan. 
 

3 Beoogd effect 

Met de benoeming van de leden van de commissie regionale samenwerking en aanwijzing van de 
voorzitter wordt invulling gegeven aan artikel 3 Leden, samenstelling en benoeming van de 
Verordening Commissie Regionale Samenwerking 2021 Leiderdorp. 
 

4 Argumenten 

N.v.t 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

6 Communicatie 

Het raadsbesluit wordt openbaar in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 
 

7 Financiën 

Als uitsluitend gekozen wordt voor een invulling door raadsleden dan heeft dat verder geen 
financiële consequenties. Bij benoeming van burgerraadsleden hebben dezen recht op een 
vergoeding per vergadering (op grond van de Verordening geldelijke voorzieningen raads- 
commissie en rekenkamerleden 2015). Gelet op het bescheiden aantal vergaderingen van de 
commissie per jaar zijn deze extra kosten binnen de begroting op te vangen. 
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
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Het presidium, 
 
 
 
de griffier,               de voorzitter van het presidium, 
 
 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen             J.M. Hofman -Züter 


