De gemeenteraad van Wijchen
14 GR 005
Beslisnota
Benoemingen: commissieleden, voorzitter en leden
Rekenkamercommissie, leden en plaatsvervangend leden
Auditcommissie
Wijchen, 1 mei 2014
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
In te stemmen met de benoeming van:
1. 4 commissieleden
2. voorzitter van de Rekenkamercommissie
3. leden van de Rekenkamercommissie
4. leden van de Auditcommissie
5. plaatsvervangende leden van de Auditcommissie
Inleiding
Na het benoemen en installeren van de raadsleden, kunnen de leden van
de raadscommissies en de leden en voorzitter van de
Rekenkamercommissie benoemd worden. Deze benoeming is conform
hetgeen vermeld staat in de Verordening op de informatiebijeenkomsten,
raadscommissies en themabijeenkomsten (artikel 14 Samenstelling). Het
beëindigen van het commissielidmaatschap staat beschreven in de
Verordening op de informatiebijeenkomsten, raadscommissies en
themabijeenkomsten artikel 16 lid 5. En conform hetgeen vermeld staat
in de Verordening op de Rekenkamercommissie en Verordening op de
Auditcommissie
Beoogd effect
Door het benoemen van de leden in de diverse commissies en de
voorzitter van de Rekenkamercommissie van de raad zijn deze bemenst.
Lijst benoemingen
1. De volgende commissieleden konden op 17 april 2014 niet aanwezig
zijn, vandaar dat deze benoemingen zijn doorgeschoven naar de
raadsvergadering van 8 mei 2014:
PvdA: dhr. W.L. Ebskamp (Wilbert)
CDA: dhr. W.G.J.M. van den Broek (Wil), mevr. C.E. Hoogteijling
(Karin)
Lokale Dorpspartijen: dhr. L.J.P.G. Herms (Leo)
2. Voorzitter van de Rekenkamercommissie
Dhr. R.J.L. Boumans (Roel)
3. Leden van de Rekenkamercommissie
Dhr. R.J.L. Boumans (Roel), dhr. J.P. de Kievit (Johan),
Portefeuillehouder
Informatie
Telefoon
E-mailadres
Ter inzage
In kennis stellen

:
:
:
:
:
:

J.Th.C.M. Verheijen
Marie-Cecile Heuvelmans
024 751 72 02
mc.heuvelmans@wijchen.nl
-

4.

5.

dhr. A.J. van Kuppeveld (Arnold), dhr. R.J. Reijnen (René),
dhr. W.H.M. Roosenboom (Wim), dhr. M.P.P. Wintjes (Mark).
Leden van de Auditcommissie
Dhr. W.G.M. Brink (Willy), dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst (Twan),
dhr. N.G. Derks (Nick), dhr. P.G.W. Gatzen (Peter), dhr. J.P. de
Kievit (Johan), dhr. A.J. van Kuppeveld (Arnold), dhr. M.P.P. Wintjes
(Mark).
Plaatsvervangende leden van de Auditcommissie
dhr. J.M. Demmers (Han), dhr. G.W.R. Gerrits (Geert),
dhr. C. Goldhoorn (Cees), dhr. M.C.H. Klaus (Martin),
dhr. J.H.M. Loeffen (Jan), dhr. W.H.M. Roosenboom (Wim),
dhr. P.J.M. van Wijk (Peter).

Het presidium van de raad van Wijchen
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De gemeenteraad van Wijchen
14 GR 005
Raadsbesluit
Benoemingen: commissieleden, werkgroepen en commissies
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: gelezen het voorstel tot benoeming
van: 1 mei 2014
besluit:
In te stemmen met de benoeming van:
1. 4 commissieleden
2. voorzitter van de Rekenkamercommissie
3. leden van de Rekenkamercommissie
4. leden van de Auditcommissie
5. plaatsvervangende leden van de Auditcommissie
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van
8 mei 2014
De voorzitter,

De griffier,
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