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Voorgesteld besluit
1. Vanaf 14 maart 2023 de heer W.K.B. de Feijter, wonende te Dordrecht en geboren op 06-

11-1997 te Dordrecht, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van 
de Raad;

        2. De heer R.P. de Heer te benoemen als plaatsvervangend lid van het Presidium;

        3. De heer C.J. van Dam Timmers (CDA) te ontslaan als plaatsvervangend lid van de 
Agendacommissie;

        4. De heer C.J. van Dam Timmers (CDA) te benoemen als lid van de Agendacommissie;

        5. De heer R.P. de Heer (ChristenUnie-SGP) als plaatsvervanger van C.J. van Dam Timmers 
te benoemen als plaatsvervangend lid van de Agendacommissie.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Gelet op het vertrek van de heer J.W. Boersma dienen diverse benoemingen herzien te worden. 

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De heer J.W. Boersma heeft aangegeven zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Voor zijn opvolging 
is de heer W.K.B. de Feijter de eerst volgende op de kieslijst die de benoeming heeft aanvaard. De 
heer R.P. de Heer volgt de heer Boersma op als plaatsvervangend lid van het Presidium.

De heer J.W. Boersma was namens de coalitie benoemd als lid van de Agendacommissie. In 
verband met zijn vertrek draagt de coalitie de heer C.J. van Dam Timmers (CDA) voor als lid van 
de Agendacommissie. De heer van Dam Timmers was al benoemd als plaatsvervangend lid van de 
Agendacommissie en dient hiervoor ontslag verleend te worden. Vanuit de coalitie wordt de heer 
R.P. de Heer als plaatsvervanger van de heer van Dam Timmers voorgedragen.

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

Hoe wordt dit betaald?
Dit wordt betaald uit de griffiebegroting
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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 1 maart 2023;

b e s l u i t :

1. Vanaf 14 maart 2023 de heer W.K.B. de Feijter, wonende te Dordrecht en geboren op 06-
11-1997 te Dordrecht, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te laten tot lid van 
de Raad;

        2. De heer R.P. de Heer te benoemen als plaatsvervangend lid van het Presidium;

        3. De heer C.J. van Dam Timmers (CDA) te ontslaan als plaatsvervangend lid van de 
Agendacommissie;

        4. De heer C.J. van Dam Timmers (CDA) te benoemen als lid van de Agendacommissie;

        5. De heer R.P. de Heer (ChristenUnie-SGP) als plaatsvervanger van C.J. van Dam Timmers 
te benoemen als plaatsvervangend lid van de Agendacommissie.

Aldus besloten in de vergadering van


