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Adviezen aan raadsleden van de Adviescommissie tot toetsing van 

de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap   

  

 

Geachte voorzitter,  

  

Zoals aangekondigd in de brief d.d. 24 mei 2022 (RIS312340) heeft de Adviescommissie tot toetsing 

van de verenigbaarheid van functies naast het raadslidmaatschap (hierna de commissie) op 27 mei jl. 

alle leden van uw raad uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Op deze uitnodiging is door een 

overgrote meerderheid positief gereageerd. De commissie heeft waardering voor het feit dat er 

uiteindelijk 42 leden op gesprek zijn gekomen. De heer Kruis (PVV) en de heer Van Meijeren (Forum 

voor Democratie) hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een persoonlijk gesprek. De 

commissie zal derhalve aan deze raadsleden geen advies uitbrengen. Met mevrouw Tseggai (Partij van 

de Arbeid) heeft de commissie niet kunnen spreken vanwege haar afwezigheid. De commissie hoopt 

met haar op een later moment persoonlijk te kunnen spreken. 

 

Naar aanleiding van de persoonlijke gesprekken met 42 raadsleden zijn er tien specifieke adviezen 

gegeven. Deze adviezen richten zich bijvoorbeeld op het woordvoerderschap of het vervullen van een 

bestuursfunctie bij een (gesubsidieerde) instelling in de stad. Naast deze specifieke adviezen heeft de 

commissie ook suggesties gedaan aan zes raadsleden. Bijvoorbeeld om de opgegeven nevenfunctie op 

de website van www.denhaag.nl nader te omschrijven. Bij 26 raadsleden heeft de commissie gemeend 

geen advies of suggestie te hoeven uitbrengen over de (on-)verenigbaarheid van hun nevenfuncties 

met het raadslidmaatschap.  

 

Alle leden die op gesprek zijn gekomen hebben hun concept advies toegestuurd gekregen voor een 

feitelijke check. Met één raadslid heeft de commissie een tweede gesprek gevoerd voordat tot een 

concept advies is gekomen. Met twee raadsleden heeft de commissie na het uitbrengen van het concept 

advies nog een nader gesprek gevoerd. Drie raadsleden hebben naar aanleiding van het concept advies 

schriftelijk gereageerd. Alle 42 adviezen én de schriftelijke reacties daarop van de eerder genoemde 

drie raadsleden vindt u in de bijlage van deze brief. 

 

De commissie is voornemens om in het vierde kwartaal in gesprek te treden met alle 

fractievertegenwoordigers. Na deze gespreksronde zal de commissie een verantwoording en eventuele 

aanbevelingen met u delen. De commissie kan dit vervolgtraject op grond van de verordening 

(RIS31074) echter alleen ingaan als de openstaande vacature in de commissie is vervuld. De 
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commissie ziet er daarom naar uit dat het Presidium op korte termijn een nieuw commissielid 

voordraagt zodat de Raad over kan gaan tot benoeming van dat nieuw voorgedragen commissielid. 

De commissie meent dat zij heeft op zorgvuldige wijze en naar eer en geweten heeft getracht om uw 

Raad van adviezen te voorzien. De commissie dankt u en de Gemeenteraad voor het in de commissie 

gestelde vertrouwen en kijkt uit naar het vervolgtraject.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Adviescommissie tot toetsing van de verenigbaarheid van functies naast het 

raadslidmaatschap, 

 

Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden,  

voorzitter 


