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Voorgesteld besluit
1. De heer B.C.M. Stam namens fractie van Waardhuizen te benoemen als lid van de 
Auditcommissie;

2. Mevrouw C.N. Simon-van Waardhuizen (fractie van Waardhuizen) te benoemen als lid van de 
commissie van toezicht op het openbaar onderwijs (CTOO).

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Met de benoemingen van de heer B.C.M. Stam en mevrouw C.N. Simon-van 
Waardhuizen tegemoet komen aan de wens om als lid benoemd te worden van respectievelijk de 
Auditcommissie en het CTOO.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
In december 2022 zijn de raadsleden C.N. Simon-van Waardhuizen en B.C.M. Stam afgesplitst en 
als zelfstandige fractie doorgegaan in de fractie van Waardhuizen. De fractie van Waardhuizen 
draagt de heer B.C.M. Stam voor als lid van de Auditcommissie van de Gemeenteraad van 
Dordrecht. Vanuit de fractie is de wens dat mevrouw C.N. Simon-van Waardhuizen deel gaat 
nemen aan het CTOO. Hiervoor dient zij als lid van het CTOO benoemd te worden.

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

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.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 26 januari 2023;

 

b e s l u i t :

1. De heer B.C.M. Stam namens fractie van Waardhuizen te benoemen als lid van de 
Auditcommissie;

2. Mevrouw C.N. Simon-van Waardhuizen (fractie van Waardhuizen) te benoemen als lid van de 
commissie van toezicht op het openbaar onderwijs (CTOO).

Aldus besloten in de vergadering van


