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Voorgesteld besluit
Voor de duur van de zittingsperiode van de raad te benoemen als lid van de werkgeversdelegatie 
van de Gemeenteraad van Dordrecht:

• De heer D.F.M. Schalken-Den Hartog

• Mevrouw M.G. Stolk

• De heer R.R.C. den Heijer

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Gelet op de nieuw raadsperiode dienen diverse benoemingen herzien te worden.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Het werkgeverschap van het raadspersoneel wordt namens de raad uitgeoefend door de 
werkgeversdelegatie. In ons Reglement van Orde (artikel 3, lid 9) is opgenomen: Het presidium 
vormt uit zijn midden een werkgeversdelegatie die de werkgeversrol gestalte geeft.

Op grond van de Verordening werkgeversdelegatie bestaat de werkgeversdelegatie uit drie 
presidiumleden. De plaatsvervangend voorzitter van de raad en twee andere leden uit de raad 
waarvan bij voorkeur één afkomstig uit de coalitie en één afkomstig uit de oppositie. De 
plaatsvervangend voorzitter van de raad vervult de rol van voorzitter van de Werkgeversdelegatie. 
Het presidium stelt uit haar midden mevrouw Stolk en de heren Schalken-Den Hartog en den 
Heijer ter benoeming voor als leden van de werkgeversdelegatie voor de duur van de 
zittingsperiode van de raad.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
geen

Hoe wordt dit betaald?
n.v.t.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Om diverse benoemingen te herzien, is besluitvorming nodig in de raadsvergadering van 5 juli 
2022. Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale 
raadsnieuwsbrief.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het Presidium van 23 juni 2022;

b e s l u i t :

Voor de duur van de zittingsperiode van de raad te benoemen als lid van de werkgeversdelegatie 
van de Gemeenteraad van Dordrecht:

• De heer D.F.M. Schalken-Den Hartog

• Mevrouw M.G. Stolk

• De heer R.R.C. den Heijer

Aldus besloten in de vergadering van


