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Samenvatting 
Voorgesteld wordt de heer B.R. de Melker te benoemen als commissielid voor Groen-

Links en mevrouw S.E.M. van Keep als commissielid voor D66. 

 

Wat is de voorgeschiedenis? 
De fractie GroenLinks heeft verzocht de heer B.R. de Melker (Bas) te benoemen als 

commissielid; de fractie D66 heeft verzocht mevrouw S.E.M. van Keep (Sybrig) te 

benoemen als commissielid. 

 

Wat is er aan de hand? 
De commissies Ruimte en Burger en Bestuur zijn raadscommissies ex artikel 82 Ge-

meentewet. Voor de samenstelling van een raadscommissie ter voorbereiding van de 

besluitvorming in de raad en overleg met het college van burgemeester en wethou-

ders kent artikel 82 van de Gemeentewet slechts twee eisen: burgemeester en wet-

houders zijn geen lid en de raad zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van 

in de raad vertegenwoordigende groeperingen. Het is aan de raad zelf te bepalen of er 

aan commissieleden nadere voorwaarden worden gesteld. 

 

In artikel 43 van het reglement van orde heeft de raad bepaald dat ook niet-

raadsleden commissielid kunnen zijn. Elke fractie kan hiervoor twee zgn. fractieassis-

tenten aanstellen. Deze commissieleden worden op voordracht van een fractie be-

noemd door de raad en leggen dezelfde integriteitsverklaring af als raadsleden, door 

middel van het uitspreken van de eed of belofte. De voorgedragen kandidaten dienen 

te voldoen aan de vereisten van de Gemeentewet en de Gedragscode. Dit wordt tevo-

ren door de commissie geloofsbrieven gecontroleerd. 

 

Wat gaan we doen? 
Voorgesteld wordt om de heer B.R. de Melker (Bas) – na onderzoek van de geloofs-

brieven – te benoemen als commissielid voor GroenLinks; voorgesteld wordt om me-

vrouw S.E.M. van Keep (Sybrig) – na onderzoek van de geloofsbrieven – te benoemen 

als commissielid voor D66. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het is aan de raad om de commissieleden te benoemen. De afgesproken werkwijze is, 

dat het advies van de commissie geloofsbrieven wordt gevolgd. 

 

Wat is het vervolg? 

Na hun benoeming gaan de heer Bas de Melker en mevrouw Sybrig van Keep functio-

neren als commissieleden, met alle daarbij behorende rechten en plichten. 

 



RAADSBESLUIT 
 
 

 
 
 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

gelezen het voorstel ‘Benoeming commissieleden’ d.d. 4 december 2017, nummer 

2017/76, 

 

gehoord het verslag van de commissie geloofsbrieven, 

 

 

BESLUIT : 
 

 

 De heer B.R. de Melker (Bas) te benoemen als commissielid voor GroenLinks; 

 Mevrouw S.E.M. van Keep (Sybrig) te benoemen als commissielid voor D66. 

 

 

Ouder-Amstel, 14 december 2017 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier, de plaatsvervangend voorzitter, 

  

A.A. Swets P.D.A.M. Koek-Baks 

 


