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Conceptbesluit 

op grond van artikel 2, lid 2 van de Verordening op de Bestuurscommissie Gezondheid dhr. H. 
Broekhuizen aan te wijzen als voorzitter. 

 
Toelichting 

Agendacommissie gezondheid 
De zittingsperiode van de leden van de agendacommissie gezondheid en daarmee tevens van de 
voorzitter en vicevoorzitter van de bestuurscommissie gezondheid is gelijk aan de bestuursperiode van de 
gemeenteraden. Dit betekent dat (her)benoeming van de leden op dit moment opnieuw aan de orde is. 
Door de gemeentelijke herindeling in Fryslân is overigens deze keer sprake van verschillende 
bestuursperiodes. De heer Van Gelder is in verband daarmee in uw vorige vergadering op voordracht van 
RMC Noord benoemd terwijl voor de heer Maasbommel de gemeentelijke verkiezingen eerst per 1 januari 
2019 van belang zijn. 
Van de overige leden blijft één lid van de bestuurscommissie. Dit lid is hernoembaar omdat hij nog geen 
twee zittingsperioden deel uit heeft gemaakt van de agendacommissie.  
 
Hernoembaar is: 
- dhr. H. Broekhuizen 
 
Niet hernoembaar zijn: 
- dhr. D. Fokkema 
- mevr. J. Schouwerwou 
 
Het hernoembare lid wordt door de agendacommissie met het oog op de continuïteit voorgedragen voor 
herbenoeming waarbij tevens wordt voorgesteld het lid te benoemen tot voorzitter van de 
bestuurscommissie. 
Alsdan ontstaan twee vacatures binnen de agendacommissie, in te vullen vanuit de regio Zuidoost en de 
regio Zuidwest. Aan de betreffende regio’s wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk met een voordracht te 
komen. Voorgesteld wordt om de voor te dragen leden alvast uit te nodigen voor de vergadering van de 
agendacommissie van 27 september. Formele benoeming vindt plaats in de vergadering van de 
bestuurscommissie gezondheid van 4 oktober.   
 
Auditcommissie 
Daarnaast ontstaat er, door het vertrek van dhr. Trompetter en eerder al van mevr. De Pee, tevens twee 
vacatures (in te vullen vanuit de bestuurscommissie gezondheid) in de auditcommissie. De 
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agendacommissie heeft op 7 juni aan de leden van de bestuurscommissie gevraagd hun interesse in een 
lidmaatschap van de auditcommissie binnen een week kenbaar te maken. De reacties worden ter 
vergadering voorgelegd. 
 
 
 
Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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