
Besluitenlijst gemeenteraad 2 januari 2018 

Voorzitter: 
R.W. Munniksma 

Aanwezige raadsleden*: 
PvdA: 

SP: 

ChristenUnie: 

GroenLinks 

T. van der Veen 
A.F. Woortman 
R. Sinnema 
J. van Duren 
CM. Ridderbos-Hovingh 
H.J. Flederus 
M. Feenstra-Jansen 
J. Lesman-Veenstra 
K.W. Koning 
N.R. van der Vlist 
M. Kluit 
J.J. Boersma 
M.T. Metscher 
N. Joostens 
H.B. van Dijk 
L. Doorn-Groenveld 
M.E. Bosman 
H. Bos 
A.D. Boscher 

Gemeentebelangen Midden-Groningen: 

WD: 

CDA: 

D66 

Leefbaar Midden-Groningen 

H. Haze 
N.H.R. Stok 
H. Loots 
M. Ploeger 
J. Velthuis 

J. Borg 
M.E. Bos-Carabain 
E.J.K. Offereins 
P.A. Nieland-Kampen 
C.H. Ubels 
E. Drenth 
A.P.A. van der Burg-Versteeg 
H. Wind 
F. Bos 
M.W. van der Meijden 
G. H. Renkema 
Y.P. Lutterop 
F.A. Kruzenga 

* De aanwezige raadsleden bestaat normaal gesproken uit het aantal van 33. Echter doordat A.F. Woortman, 
J.J. Boersma, J. Borg en E. Drenth later in de vergadering als wethouder zijn benoemd en beedigd, zijn daarna 
nog een viertal raadsleden benoemd. 

Griffier: 
F.M. Bouwman 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2018 
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Nr. Besluitenlijst raadsvergadering van 2 januari 2018 
1. Opening 
2. Ceremonie ambtsketen 

Marielle Bloemhof (Edelsmid en ontwerper van de ambtsketen) geeft een toelichting op het 
ontwerp van de ambtsketen en hangt de keten om bij dhr. R.W. Munniksma (waarnemend 
burgemeester) 

3. Installatie raadsleden 
Voorstel om over te gaan tot beediging van de 33 raadsleden die zijn gekozen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 22 november 2017. 

Besluit met algemene stemmen 

De volgende raadsleden te benoemen: 

Dhr. J.J. Boersma (ChristenUnie) 
Dhr. J. Borg (WD) 
Dhr. F. Bos (CDA) 
Dhr. H. Bos (GroenLinks) 
Mw. M.E. Bos-Carabain (WD) 
Mw. M.E. Bosman (GroenLinks) 
Dhr. A.D. Boscher (GroenLinks) 
Mw. A.P.A. van der Burg-Versteeg (CDA) 
Dhr. H.B. van Dijk (ChristenUnie) 
Dhr. E. Drenth (CDA) 
Mw. J. van Duren (PvdA) 
Mw. M. Feenstra-Jansen (SP) 
Dhr. H. Haze (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 
Dhr. N. Joostens (ChristenUnie) 
Dhr. M. Kluit (SP) 
Dhr. K.W. Koning (SP) 
Mw. F.A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) 
Mw. J. Lesman-Veenstra (SP) 
Dhr. H. Loots (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 
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Dhr. Y.P. Lutterop (D66) 
Dhr. M.T. Metscher (ChristenUnie) 
Mw. P.A. Nieland-Kampen (WD) 
Dhr. E.J.K. Offereins (WD) 
Dhr. M. Ploeger (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 
Dhr. G.H. Renkema (D66) 
Mw. CM. Ridderbos-Hovingh (PvdA) 
Dhr. R. Sinnema (PvdA) 
Dhr. N.H.R. Stok (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 
Mw. T. van der Veen (PvdA) 
Dhr. J. Velthuis (GemeenteBelangen Midden-Groningen) 
Dhr. N.R. van der Vlist (SP) 
Dhr. H. Wind (CDA) 
Mw. A.F. Woortman (PvdA) 

4. Vaststellen agenda 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 7 "Benoeming plaatsvervangend 
voorzitter van de raad en leden agendacommissie en commissievoorzitters" 
vervalt en wordt doorgeschoven naar 25 januari 2018. 

5. Werkwijze raad 
Voorstel om de verordeningen betreffende de werkwijze van de raad van Midden-Groningen en 
het vergaderschema vast te stellen en de toelichtingen voor kennisgeving aan te nemen. 
Dit betreffen: 

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Midden-Groningen 2018 
Verordening op de raadscommissie Midden- Groningen 2018 

Vergaderschema gemeenteraad Midden-Groningen 2018 

Besluit met algemene stemmen: 
1. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van 

Midden-Groningen 2018 
2. Verordening op de raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018 
3. Vergaderschema gemeenteraad Midden-Groningen 2018 

In het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van Midden-Groningen 2018 worden in de volgende artikelen kleine tekstuele 
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wijzigingen aangebracht: 

- artikel 30 lid 4 
- artikel 14 lid 6 

Toezegging: 
Het Reglement van Orde en de verordening op de raadscommissie worden de komende maanden 
getoetst en worden binnen 3 maanden geevalueerd. 

6. Organisatie griffie 
Voorstel om de verordening op de organisatie van de griffie vast te stellen en om de griffier, de 
plaatsvervangende griffiers en de griffiemedewerkers en de leden van de werkgeverscommissie 
te benoemen. 

Besluit met algemene stemmen: 

Tot het vaststellen van: 
1. De organisatie van de griffie conform bijlagen 2 t /m 7. 
2. De benoeming van mevrouw F.M. Bouwman als griffier van de gemeente Midden-Groningen 
3. De benoeming van de op de griffie werkzame personen conform bijlage 7 en de benoeming va 

mevrouw F.A.P. Grit, mevrouw Y.H. Goedhart en mevrouw F.C. Mulder als resp. 1 e , 2 e en 3 e 

plaatsvervangend griffier. 
4. De verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Midden-Groningen confom 

bijlagel. 
5. De benoeming van de werkgeverscommissie 

7. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad en leden agendacommissie en 
com missievoorzitters 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de agenda van 25 januari 2018 
8. Coalitieakkoord 2018-2022 

Het coalitieakkoord is besproken en daarmee vastgesteld. 
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Benoeming en beediging wethouders 
Voorstel om de volgende wethouders te benoemen die samen met de (waarnemend) 
burgemeester het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
vormen, alsmede de tijdsbestedingsnorm per wethouder vast te stellen: 
- mw. A.F. Woortman (PvdA), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
- dhr. P. Verschuren (SP), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
- dhr. J.R. Borg (WD), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
- dhr. J.J. Boersma (ChristenUnie), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
- dhr. E. Drenth (CDA), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 

Aan de heer P. Verschuren wordt ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste gedurende de 
termijn van een jaar. 

De commissie Integriteit bestaande uit Albert Heininga, Menno Klaver en Jelte Ruiter heeft op 
18 en 20 december 2017 gesprekken gevoerd en hebben een positief advies gegeven over de 
benoeming van de wethouders. Dit advies is door de Commissie geloofsbrieven, bestaande uit 
Mieke Bos-Carabain, Bert van Dijk en Gerard Renkema betrokken bij de beoordeling van de 
geloofsbrieven. Deze commissie heeft daarop aangegeven dat alle wethouders benoembaar zijn. 

Besluit 

De volgende wethouders te benoemen die samen met de (waarnemend) burgemeester het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen vormen, alsmede de 
tijdsbestedingsnorm per wethouder vast te stellen: 

- mw. A.F. Woortman (PvdA), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
- dhr. P. Verschuren (SP), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
- dhr. J.R. Borg (WD), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
- dhr. J.J. Boersma (ChristenUnie), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 
- dhr. E. Drenth (CDA), met een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 

Aan de heer P. Verschuren wordt ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste gedurende de 
termijn van een jaar. 
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Stemming: 

Er zijn 33 geldige stemmen uitgebracht. 

- A.F. Woortman: 33 stemmen voor 
- P. Verschuren: 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
- J.R. Borg: 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen 
- J.J. Boersma: 33 stemmen voor 
- E. Drenth: 32 stemmen voor en en 1 stem tegen 

Daarop zijn deze wethouders beedigd. 

10. Beediging nieuwe raadsleden en plaatsvervangende leden in de raadscommissie 

Voorstel over te gaan tot de Installatie van de volgende raadsleden en van de 
plaatsvervangende leden in de raadscommissie van de gemeente Midden-Groningen. 

De geloofsbrieven van de raadsleden en de plaatsvervangende leden in de raadscommissie van 
de Gemeente Midden-Groningen zijn onderzocht door de commissie geloofsbrieven bestaande 
uit Mieke Bos-Carabain, Bert van Dijk en Gerard Renkema. De geloofsbrieven zijn in orde 
bevonden. 

Besluit met algemene stemmen 

De volgende raadsleden te benoemen: 

De heer H.J. Flederus (PvdA) 
- De heer C.J.H. Ubels (WD) 

Mevrouw L. Doorn-Groenveld (Christen Unie) 
De heer M.W. van der Meijden (CDA) 

Besluit met algemene stemmen 

De volgende fractievertegenwoordigers te benoemen: 
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- de heer J. Westerdiep (PvdA) 
- mevrouw I.L. Voogd (PvdA) 
- mevrouw G.H. Akkerman-Ritsema (Gemeente Belangen Midden-Groningen) 
- mevrouw H. Polat (SP) 
- mevrouw S.E. Min-Brinkkemper 
- de heer K. Boer (Christen Unie) 
- de heer G.A. Zuiderveen (Groen Links) 
- mevrouw S.T. Poel-Kuperus (Groen Links) 
- de heer T.S. Fennis (D66) 
- de heer J.W. Brinkhorst (D66) 
- mevrouw G.P. Dewnarain (Leefbaar Midden-Groningen) 

11. Financiele kaderstelling raad Midden-Groningen 
• Bekrachtiging benoeming accountant gemeente Midden-Groningen voor het jaar 

2018 
De accountant is onder voorbehoud in de drie gemeenteraden van Hoogezand-
Sappemeer, Menterwolde en Slochteren benoemd, mits het wordt bekrachtigd door de 
raad van Midden-Groningen. 

• Vaststellen van de verordening auditcommissie gemeente Midden-Groningen 2018 en 
het benoemen van de leden van de auditcommissie 

Besluit met algemene stemmen 

• De benoeming van Hofsteenge Zeeman Groep als accountant voor 2018 voor de 
gemeente Midden-Groningen te bekrachtigen. 

• De Verordeningen betreffende de auditcommissie van de gemeente Midden-Groningen 
2018 vast te stellen. 

12. Vaststellen van de verordeningen op de Rekenkamercommissie gemeente Midden-Groningen 
2018 en benoeming van de leden van de Rekenkamercommissie 
Voorstel om de verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Midden-Groningen 2018 vast 
te stellen en de voorgestelde leden van de Rekenkamercommissie te benoemen. 

Besluit bij acclamatie 
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1. De verordening voor de rekenkamercommissie Midden-Groningen 2018 vast te stellen en 
kennis te nemen van de toelichting; 

2. De heer M.G. Poorthuis voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 
te benoemen als voorzitter van de rekenkamercommissie Midden-Groningen; 

3. De heer J.E. de Graaf voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 
te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen; 

4. De heer R. Afman voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 
te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen; 

5. In 2019 de rekenkamerfunctie te evalueren en met ingang van 2020 een structurele 
rekenkamerfunctie in te stellen; 

6. Met het vaststellen van de begroting voor de raad en raadsgriffie een budget van 
€62.000 voor de rekenkamercommissie op te nemen uitgaande van €1,00 per inwoner per 
januari 2018. 

13. Vaststelling Integriteitscode gemeente Midden-Groningen 2018 
Voorstel om de integriteitscode gemeente Midden-Groningen 2018 vast te stellen. 

Besluit met algemene stemmen 

De Gedragscode integriteit raads- en collegeleden Midden-Groningen 2018 vast te stellen en 
kennis te nemen van de toelichting. 

14. Geharmoniseerde verordeningen 
Voorstel om de geharmoniseerde verordeningen overeenkomstig bijgevoegd raadsbesluit vast te 
stellen en de genoemde verordeningen van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde in te trekken. 

Besluit met algemene stemmen 

1. Vast te stellen de volgende Verordeningen: 

Oplegnotitie rechtspositie 
a. Verordening rechtspositie raadsleden, (raads-)commissieleden en wethouders gemeente 

Midden-Groningen 2018 
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Oplegnotitie Basisregistratie personen 
b. Verordening Basisregistratie personen gemeente Midden-Groningen 2018 

Oplegnotitie bouwverordening en planschade 
c. Bouwverordening Midden-Groningen gemeente 2018 
d. Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Midden-Groningen 

gemeente 2018 

Oplegnotitie openbare orde en veiligheid 
e. Algemene plaatselijke verordening gemeente Midden-Groningen 2018 
f. Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen gemeente Midden-

Groningen 2018 

Oplegnotitie anti-discriminatievoorziening 
g. Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening gemeente Midden-Groningen 2018 

Oplegnotitie onderwijs en kinderopvang 
h. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Midden-Groningen 2018 
i. Verordening leerlingenvervoer gemeente Midden-Groningen 2018 
j . Verordening kinderopvang op indicatie gemeente Midden-Groningen 2018 

Oplegnotitie delegatie en inspraak 
k. Delegatiebesluit gemeente Midden-Groningen 2018 
I. Inspraakverordening gemeente Midden-Groningen 2018 

Oplegnotitie archief 
m. Archiefverordening gemeente Midden-Groningen 2018 

Oplegnotitie bezwaar en klacht afhandeling 
n. Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2018 
o. Verordening gemeentelijke ombudscommissie gemeente Midden-Groningen 2018 
p. Regeling interne klachtafhandeling gemeente Midden-Groningen 2018 
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Oplegnotitie erfgoedcommissie 
q. Verordening erfgoedcommissie Midden-Groningen 

2. Bij de inwerkingtreding van de onder punt 1 genoemde verordeningen worden de volgende 
verordeningen geacht te zijn ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding als 
genoemd in de betreffende verordeningen, met dien verstande dat zij van toepassing 
blijven op besluiten die zijn genomen op grond van de betreffende verordening: 

Verordeningen Hoogezand-Sappemeer 
a. Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden vastgesteld op 29 

September 2009 
b. Verordening gegevensverstrekking basisregistratiePersonen vastgesteld op 19 mei 2014 
c. Bouwverordening vastgesteld op 6 September 2010 
d. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente 

Hoogezand-Sappemeer 2008 vastgesteld op 2 juli 2009 
e. Verordening drempelbedrag planschade gemeente Hoogezand-Sappemeer 2008, 

vastgesteld 2 juli 2009 
f. Algemene plaatselijke verordening Hoogezand-Sappemeer vastgesteld op 15 april 2013 
g. Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen vastgesteld op 3 September 

1996 
h. Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke 

antidiscriminatievoorziening vastgesteld op 15 december 2009 
i. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hoogezand-Sappemeer 2015 

vastgesteld op 9 maart 2015 
j . Verordening leerlingenvervoer Hoogezand-Sappemeer vastgesteld op 14 april 2014 
k. Verordening Kinderopvang op indicatie gemeente Hoogezand-Sappemeer vastgesteld 

op 1 mei 2012 
I. Delegatiebesluit vastgesteld op 16 maart 2006 
m. Inspraakverordening vastgesteld op 21 September 2004 
n. Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften vastgesteld op 18 juli 2011 
o. Verordening gemeentelijke ombudscommissie vastgesteld op 18 november 2013 
p. Regeling Interne Klachtenbehandeling Hoogezand-Sappemeer 2014 vastgesteld op 18 

november 2013 
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Verordeningen Menterwolde 
a. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 vastgesteld 

op 13 februari 2014 
b. Verordening geldelijke vergoedingen commissie bezwaarschriften en klachten 

Menterwolde vastgesteld op 13 februari 2014 
c. Verordening basisregistratie personen van de gemeente Menterwolde 

(Verordening BRP 2014) vastgesteld op 24 September 2014 
d. Bouwverordening gemeente Menterwolde 2007 vastgesteld op 9 September 2010 
e. Procedureverordening tegemoetkoming planschade gemeente Menterwolde 2009 

vastgesteld 8 oktober 2009 
f. Algemene plaatselijke verordening Menterwolde 2015 vastgesteld op 26 maart 2015 
g. Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Menterwolde vastgesteld ofj 

28 januari 2010 
h. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeenten Menterwolde vastgesteld op 

december 2010 
i. Verordening leerlingenvervoer Menterwolde vastgesteld op 25 juni 2009 
j . Inspraakverordening vastgesteld op 25 maart 2004 
k. Verordening behandeling bezwaarschriften vastgesteld op 24 april 2003 

Verordeningen Slochteren 
a. Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden vastgesteld op 28 januari 

2010. 
b. Verordening voor de onkostenvergoeding voor wethouders vastgesteld op 23 maart 1998. 
c. Verordening BRP 2014 vastgesteld op 3 juli 2014 
d. Bouwverordening vastgesteld op 23 februari 2012 
e. Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Slochteren vastgesteld 

op 30 September 2010 

f. Nota Planschade Gepland van de gemeente Slochteren vastgesteld op 2 maart 2006 
g. Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld op 19 September 2013 
h. Verordening Binnentreden ter uitvoering noodverordeningen vastgesteld op 

23 maart 1998 
i. Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Slochteren vastgesteld 
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op 19 december 2009 
j . Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Slochteren 2015 vastgesteld 

op 19 februari 2015 
k. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Slochteren 2015 vastgesteld 

op 26 maart 2015 
I. Delegatiebesluit vastgesteld op 27 September 2012 
m. Algemene inspraakverordening gemeente Slochteren vastgesteld op 1 juni 2006 
n. Verordening commissie bezwaarschriften vastgesteld op 1 juli 2010 
o. Verordening gemeentelijke ombudscommissie vastgesteld op 31 oktober 2013 

Dhr. M. Ploeger (Gemeentebelangen Midden-Groningen) plaatst een opmerking bij de 
Verordening rechtspositie raadsleden,(raads-)commissieleden en wethouders gemeente Midden-
Groningen 2018 en dan in het bijzonder bij artikel 12 Dienstauto. 

Mw. M. Feenstra (SP) verzoekt om agendering van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente 
Midden-Groningen 2018. 
Daarnaast wordt er verzocht om het jaarverslag van het gemeentelijk archief en de 
bijbehorende veordening te agenderen en daarbij te betrekken het overwegen van het 
aanstellen van een gemeente-archivaris. 

Toezegging: 
- Wanneer er sprake zal zijn van de aanschaf van een dienstauto en daar financiele middelen 
voor benodigd zijn, komt dit onderwerp terug bij de raad ter bespreking. 

- De agendaverzoeken van de SP komen op de lijst van onderwerpen voor de agendacommissie. 

15. Benoeming leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften en de gemeentelijke 
Ombudscommissie van de gemeente Midden-Groningen 
Voorstel tot het benoemen van de leden van de diverse kamers van de commissie van advies 
voor de bezwaarschriften en de Ombudscommissie 

besluit met algemene stemmen vast te stellen het volgende: 

Benoemingsbesluit leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften en de gemeentelijke 
Ombudscommissie van de gemeente Midden-Groningen 2018 
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Artikel 1 Benoeming leden Commissie voor bezwaarschriften - Algemene kamer 
De volgende personen te benoemen in de Algemene kamer: 

- De heer mr. J.H.A. Hazelhoff, voorzitter 
- De heer mr. W. de Vries, plaatsvervangend voorzitter en lid 
- De heer mr. A.H. Saman, lid 
- Mevrouw mr. M.A. Renkema, lid 
- De heer mr. D.W. de Boer, lid 
- De heer mr. N. Arends, lid 

Artikel 2 Benoeming leden Commissie voor bezwaarschriften - Sociale kamer 
De volgende personen te benoemen in de Sociale kamer: 

- De heer mr. J.J. van Vliet, voorzitter 
- De heer P.F. Dijkstra, voorzitter 
- Mevrouw A. Elzinga - Huisman, plaatsvervangend voorzitter en lid 
- De heer J. Swart, plaatsvervangend voorzitter en lid 
- Mevrouw mr. R.C. Veenstra, lid 
- De heer mr. S.G. Nuis, lid 
- Mevrouw mr. Y. Prins, lid 
- De heer mr. J.M. Moolhuizen, lid 

Artikel 3 Benoeming leden Commissie voor bezwaarschriften - Personele kamer 
De volgende personen te benoemen in de Personele kamer: 

- De heer mr. A.H. Saman, voorzitter 
- De heer 0. Albeda, plaatsvervangend voorzitter en lid 
- De heer H.L. van Scheepen, lid 
- De heer mr. W. de Vries, plaatsvervangend lid 

Artikel 4 Benoeming leden gemeentelijke ombudscommissie 
De volgende personen te benoemen in de Ombudscommissie: 

- De heer mr. J.H.A. Hazelhoff, voorzitter 
- De heer mr. W. de Vries, plaatsvervangend voorzitter en lid 
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De heer mr. A.H. Saman, lid 
Mevrouw mr. M.A. Renkema, lid 
De heer mr. D.W. de Boer, lid 
De heer mr. N.J. Arends, lid 

16. 

Artikel 5 Benoemingstermijn 
1. De voorzitters en leden van de Algemene kamer en de Sociale kamer zoals genoemd in 

artikel 1 en 2 van dit besluit worden benoemd voor een periode van vier jaar, ingaande OD 1 
januari 2018. 

2. De voorzitter en leden van de Personele kamer, zoals genoemd in artikel 3 van dit besluit 
worden benoemd voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 januari 2018. 

3. De voorzitter en de leden van de gemeentelijke ombudscommissie, zoals genoemd in artikel 
4 van dit besluit worden benoemd voor een periode van vier jaar, ingaande op 1 januari 
2018. 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 

2018. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Commissie bezwaarschriften en 
gemeentelijke ombudscommissie 

Sluiting —  
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