
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Doevendans heeft op 18 december 2019 bij de raadsvoorzitter schriftelijk aangegeven zich 

af te splitsen van de fractie van de VVD en verder te gaan als zelfstandige fractie, genaamd 

Realistisch Ambacht. Dit besluit heeft ook gevolgen voor de samenstelling van en het stemgewicht 

in de Drechtraad. 

Stemgewicht 

Als er wordt gestemd, heeft ieder Drechtraadslid (of zijn of haar plaatsvervanger) een bepaald 

stemgewicht gebaseerd op het aantal absoluut uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen. Zo heeft 

de Drechtraad een directe verbinding met de gekozen gemeenteraden. Bij stemmingen over 

personen of ordevoorstellen heeft ieder lid één stem. 

Op grond van de verkiezingsuitslag bedraagt het stemgewicht voor de gemeente Hendrik-Ido-

Ambacht 134. Na de afsplitsing van de heer Doevendans van de VVD-fractie is het stemgewicht van 

134 als volgt over de fracties verdeeld: 

 SGP-ChristenUnie:  41 

 Gemeente Belangen 29 

 CDA   17 

 VVD   11 (was 17) 

 D66   12 

 PvdA     6 

 A.U.B.     6 

 E.V.A.     6 

 Realistisch Ambacht   6 

 

Wijziging benoemingen lid en plv lid Drechtraad 

Op 29 maart 2018 heeft uw raad, bij het aantreden van de nieuwe raad voor de raadsperiode 2018 – 

2022 benoemingen in diverse functies/gremia aan de orde gehad. Hierbij is onder meer de heer O. 

Doevendans namens de fractie van de VVD benoemd/voorgedragen als plaatsvervangend lid van de 

Drechtraad. Door het vertrek van de heer Doevendans uit de VVD-fractie dient een nieuw besluit te 

worden genomen in dit kader. 

 

Binnen de fractie van het VVD heeft een herschikking van taken plaats gevonden. De fractie heeft 

aangegeven dat de heer A. Ouwerkerk lid van de Drechtraad blijft en mw. J. Oelfke-ten Seldam 

wordt voorgedragen als plv lid voor de Drechtraad in plaats van de heer Doevendans. 
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De heer Doevendans wordt, namens Realistisch Ambacht, voorgedragen tot lid van de Drechtraad. 

Door het benoemen van leden en plaatsvervangende leden wordt voldaan aan de bepalingen in de 

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, waarin staat dat de Drechtraad bestaat uit de door de 

raden van deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden. Met dit wijzigingsbesluit 

blijven alle fracties conform de regelgeving vertegenwoordigd in de Drechtraad. 

Als gevolg van de afsplitsing dient het stemgewicht in de Drechtraad van de  VVD-fractie en de 

nieuwe eenmansfractie (Lijst Doevendans) te worden vastgesteld. Op basis van de verkiezingsuitslag 

gaat de het stemgewicht van de VVD-fractie van 17 naar 11. Het stemgewicht van de Lijst 

Doevendans wordt 6. 

Beoogd effect 

Alle fracties conform de regelgeving vertegenwoordigd te laten zijn in de Drechtraad. 

 

Voorgesteld wordt in te stemmen met deze wijzigingen en de benoeming per 14 januari 2020 te 

doen ingaan. 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

Drs. ing. G.H. Logt     J. Heijkoop. 

  



 
 
 
 
 
 

 

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; 

Gezien het voorstel van 3 januari 2020 inzake wijziging benoeming lid en plv lid van de  Drechtraad 

met zaaknummer 2405674 

 

besluit: 

1. de aanwijzing van de heer O. Doevendans als plaatsvervangend lid van de Drechtraad 

namens de fractie van de VVD in te trekken en in zijn plaats mw. J. Oelfke-ten Seldam aan 

te wijzen als plaatsvervangend lid van de Drechtraad namens de fractie van de VVD. 

2. De heer O. Doevendans aan te wijzen als lid van de Drechtraad namens Realistisch Ambacht. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van  

13 januari 2020. 

De griffier,    de voorzitter, 

 

 

Drs. ing. G.H. Logt   J. Heijkoop 


