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Raadsvoorstel

Wat is het doel?
Vanwege afsplitsing van een zestal raadsleden dienen diverse benoemingen herzien te worden.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Op 21 juli 2021 hebben de raadsleden R.H.E. de Boer, M. van Eck, H.C. van der Graaf, A. 
Gundogdu, O. Soy en M. Nijhof de voorzitter van de raad medegedeeld dat zij de fractie Beter voor 
Dordt verlaten om als een zelfstandige fractie door te gaan. Deze fractie wordt aangeduid als 
"fractie Nijhof". 

 De heer A. Gundogdu was namens de fractie Beter voor Dordt benoemd tot plaatsvervangend lid 
van het Presidium. Door de afsplitsing dient hij hiervoor ontslag verleend te worden. Mevrouw M. 
van Eck was namens de fractie Beter voor Dordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de 
Auditcommissie. Door de afsplitsing dient zij hiervoor ontslag verleend te worden. De fractie Nijhof 
draagt de heer R.H.E de Boer voor als lid van de auditcommissie. 

Mevrouw Nijhof en mevrouw van Eck zaten namens Beter voor Dordt als respectievelijk lid en 
plaatsvervangend lid in de Drechtraad en zullen door de afsplitsing terugtreden. Fractie Nijhof 
draagt mevrouw M. Nijhof en de heer A. Gundogdu voor om namens de fractie aangewezen te 
worden als respectievelijk lid en plaatsvervangend lid van de Drechtraad. De heer D.F.M. Schalken-
den Hartog wordt namens de fractie Beter voor Dordt aangewezen als lid van de Drechtraad. 

Door de afsplitsing dient het stemgewicht in de Drechtraad van de fractie Beter voor Dordt en de 
nieuwe fractie (fractie Nijhof) (opnieuw) te worden vastgesteld. Het stemgewicht van de fractie 
Nijhof in de Drechtraad wordt vastgesteld op 74 en dat van de fractie Beter voor Dordt gaat naar 
12.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
 

1. De heer A. Gundogdu ontslag te verlenen als plaatsvervangend lid van het Presidium;
2. Mevrouw M. van Eck ontslag te verlenen als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie;
3. De heer R.H.E. de Boer namens fractie Nijhof te benoemen als lid van de Auditcommissie;
4. De heer D.F.M. Schalken-den Hartog aan te wijzen als lid van de Drechtraad;
5. Mevrouw M. Nijhof aan te wijzen als lid van de Drechtraad;
6. De heer A. Gundogdu aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de Drechtraad;
7. Het stemgewicht van fractie Nijhof in de Drechtraad vast te stellen op 74 en dat van de 

fractie Beter voor Dordt op 12.

Hoe wordt dit betaald?
niet van toepassing

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale raadsnieuwsbrief.


