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Voorgesteld besluit
 

1.  Vanaf 31 mei 2022 de heer A.J. Kuhlmann, wonende te Dordrecht en geboren op 25 september 
1979 te 's-Gravenhage, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de 
Gemeenteraad van Dordrecht;

2. Vanaf 31 mei 2022 de heer J.C. van der Net, wonende te Dordrecht en geboren op 13 januari 
1964 te Dordrecht, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de 
Gemeenteraad van Dordrecht;

3. Vanaf 31 mei 2022 de heer P.R. den Hartog, wonende te Dordrecht en geboren op 10 december 
1965 te Den Helder, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de 
Gemeenteraad van Dordrecht;

4. Vanaf 31 mei 2022 de heer R.P. de Heer, wonende te Dordrecht en geboren op 2 juli 1986 te 
Papendrecht, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de 
Gemeenteraad van Dordrecht;

5. Vanaf 31 mei 2022 de heer A. Klerk, wonende te Dordrecht en geboren op 18 juni 1982 te 
Gouda, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de Gemeenteraad van 
Dordrecht;

6. Te benoemen als commissielid van de Gemeenteraad van Dordrecht:

- S.B. Doeze Jager namens CDA

- L.G.P. van Ballegooijen namens VVD

- W.K.B. de Feijter namens ChristenUnie-SGP

7. Ontslag te verlenen als lid van het Presidium van de Gemeenteraad van Dordrecht:

       - M.P.P.M. Merx namens VVD

       - C.C. van Benschop namens GroenLinks

       - P.J. Heijkoop namens CDA

       - H. van der Linden namens ChristenUnie-SGP
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8. Ontslag te verlenen als plaatsvervangend lid van het Presidium van de Gemeenteraad van 
Dordrecht:

 - R.R.C. den Heijer namens VVD

 - M.O. Burakçin namens GroenLinks

 - L.C. Struijk namens ChristenUnie-SGP

    9. Te benoemen als lid van het Presidium van de Gemeenteraad van Dordrecht:

       - R.R.C. den Heijer namens VVD

       - M.O. Burakçin namens GroenLinks

       - J. F. van Vugt-Roose namens CDA, onder voorbehoud besluit fractie 30-5-22

       - L.C. Struijk namens ChristenUnie-SGP

     10. Te benoemen als plaatsvervangend lid van het Presidium van de Gemeenteraad van 
Dordrecht:

       - R. Noldus namens VVD

       - Y. van Engelen namens GroenLinks

       - J.W. Boersma namens ChristenUnie-SGP

    11. Ontslag te verlenen als voorzitter van de vergaderingen van de adviescommissies van de 
Gemeenteraad van Dordrecht:

       - M.P.P.M. Merx namens VVD

  12. Te benoemen als voorzitter van de vergaderingen van de adviescommissies van de 
Gemeenteraad van Dordrecht:

       - J.C. van der Net namens VVD

       - A. Gündogdu namens Op Ons Eiland

       - A. Klerk namens CDA

13. Te benoemen als lid van de Auditcommissie van de Gemeenteraad van Dordrecht:

       - De heer M.C. Kolkiliç namens fractie Denk;

14. Te benoemen als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie van de Gemeenteraad van 
Dordrecht:

       - M. Safranti namens Denk

       - F.A.K. Droog namens ChristenUnie-SGP

15. Te benoemen als tweede plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad  van de gemeente 
Dordrecht:

       - W. van der Kruijff  

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

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Op 31 mei worden zes wethouders geïnstalleerd. Omdat een vijftal wethouders uit de huidige 
gemeenteraad komt, worden er ook nieuwe raadsleden benoemd. Dit moment leidt tevens tot 
diverse mutaties in de verschillende adviesorganen van de gemeenteraad. De betreffende fracties 
hebben hiervoor nieuwe kandidaten voorgedragen. Met dit voorstel wordt u gevraagd de 
voorgedragen leden te benoemen in de adviesorganen van de raad.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
geen
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Hoe wordt dit betaald?
griffie begroting

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 24 mei 2022;

b e s l u i t :

 

1.  Vanaf 31 mei 2022 de heer A.J. Kuhlmann, wonende te Dordrecht en geboren op 25 september 
1979 te 's-Gravenhage, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de 
Gemeenteraad van Dordrecht;

2. Vanaf 31 mei 2022 de heer J.C. van der Net, wonende te Dordrecht en geboren op 13 januari 
1964 te Dordrecht, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de 
Gemeenteraad van Dordrecht;

3. Vanaf 31 mei 2022 de heer P.R. den Hartog, wonende te Dordrecht en geboren op 10 december 
1965 te Den Helder, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de 
Gemeenteraad van Dordrecht;

4. Vanaf 31 mei 2022 de heer R.P. de Heer, wonende te Dordrecht en geboren op 2 juli 1986 te 
Papendrecht, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de 
Gemeenteraad van Dordrecht;

5. Vanaf 31 mei 2022 de heer A. Klerk, wonende te Dordrecht en geboren op 18 juni 1982 te 
Gouda, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van de Gemeenteraad van 
Dordrecht;

6. Te benoemen als commissielid van de Gemeenteraad van Dordrecht:

- S.B. Doeze Jager namens CDA

- L.G.P. van Ballegooijen namens VVD

- W.K.B. de Feijter namens ChristenUnie-SGP

7. Ontslag te verlenen als lid van het Presidium van de Gemeenteraad van Dordrecht:

       - M.P.P.M. Merx namens VVD

       - C.C. van Benschop namens GroenLinks

       - P.J. Heijkoop namens CDA

       - H. van der Linden namens ChristenUnie-SGP
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8. Ontslag te verlenen als plaatsvervangend lid van het Presidium van de Gemeenteraad van 
Dordrecht:

 - R.R.C. den Heijer namens VVD

 - M.O. Burakçin namens GroenLinks

 - L.C. Struijk namens ChristenUnie-SGP

    9. Te benoemen als lid van het Presidium van de Gemeenteraad van Dordrecht:

       - R.R.C. den Heijer namens VVD

       - M.O. Burakçin namens GroenLinks

       - J. F. van Vugt-Roose namens CDA, onder voorbehoud besluit fractie 30-5-22

       - L.C. Struijk namens ChristenUnie-SGP

     10. Te benoemen als plaatsvervangend lid van het Presidium van de Gemeenteraad van 
Dordrecht:

       - R. Noldus namens VVD

       - Y. van Engelen namens GroenLinks

       - J.W. Boersma namens ChristenUnie-SGP

    11. Ontslag te verlenen als voorzitter van de vergaderingen van de adviescommissies van de 
Gemeenteraad van Dordrecht:

       - M.P.P.M. Merx namens VVD

  12. Te benoemen als voorzitter van de vergaderingen van de adviescommissies van de 
Gemeenteraad van Dordrecht:

       - J.C. van der Net namens VVD

       - A. Gündogdu namens Op Ons Eiland

       - A. Klerk namens CDA

13. Te benoemen als lid van de Auditcommissie van de Gemeenteraad van Dordrecht:

       - De heer M.C. Kolkiliç namens fractie Denk;

14. Te benoemen als plaatsvervangend lid van de Auditcommissie van de Gemeenteraad van 
Dordrecht:

       - M. Safranti namens Denk

       - F.A.K. Droog namens ChristenUnie-SGP

15. Te benoemen als tweede plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad  van de gemeente 
Dordrecht:

       - W. van der Kruijff  

Aldus besloten in de vergadering van


