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Nummer 2019/25 
 

datum raadsvergadering : 13 december 2018 

onderwerp : Benoeming plv voorzitter Commissie Ruimte en 

plv voorzitter Commissie Burger&/Bestuur 

portefeuillehouder : Gemeenteraad 

datum raadsvoorstel : 18 april 2019 

 

Samenvatting 
Door het terugtreden van de heer Blom als fractievoorzitter en daarmee als plv 

voorzitter van de commissie Ruimte en voorzitter van de agendacommissie is er 

een vacature ontstaan voor het plv voorzitterschap van de commissie Ruimte. Voor 

het plv voorzitterschap van de commissie Ruimte heeft de heer Luuk de Vre (CDA) 

zich gekandideerd. De heer Jacques Bos (NB) wordt voorgedragen als kandidaat 

voor het plv voorzitterschap van de commissie Burger&Bestuur. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
 

De heer Allan Blom (NB) is teruggetreden als plv voorzitter van de commissie Ruimte 

en daarmee ook als voorzitter van de agendacommissie. De heer Jacques (NB) heeft 

aangegeven het plv voorzitterschap over te willen nemen van de heer Blom en 

daarmee ook zitting te zullen nemen in de agendacommissie.  

In de agendacommissie van 16 april 2019 is besproken dat de heer Luuk de 

Vre, nu plv voorzitter van de commissie Burger en Bestuur en de commissie 

Grote Projecten, plv voorzitter van de commissie Ruimte wordt en de heer 

Jacques Bos plv voorzitter van de commissie Burger en Bestuur. In het 

voorzitterschap van de agendacommissie voorziet de agendacommissie zelf. 

De voorzitters worden nog dit jaar getraind.  

 

Wat gaan we doen? 
De raad benoemt als plv voorzitter van de commissie Ruimte: 

- De heer L. de Vré (Luuk) 

De raad benoemt als plv voorzitter van de commissie Burger&Bestuur: 

- De heer J.E. Bos (Jacques)  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
N.v.t. 

 
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

N.v.t. 

 

 

de raadsgriffier,      de voorzitter, 
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RAADSBESLUIT 
 
 

 
 

 

 

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 

 

Gelezen het voorstel ‘Benoeming plv voorzitters commissies Burger en Bestuur en 

Ruimte, nummer 2018/25, 

 

 

BESLUIT : 

1. als plv voorzitter van de commissie Ruimte te benoemen: 

- De heer L. de Vré (Luuk) 

2. als plv voorzitter van de commissie Burger&Bestuur te benoemen: 

- De heer J.E. Bos (Jacques)  

 

 

Ouder-Amstel, 18 april 2019 

 

De raad voornoemd, 

 

de raadsgriffier,      de voorzitter, 

  

J.L. Vissers J. Langenacker 

 


