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Initiatiefvoorstel FVO benoeming commissieleden-niet-raadsleden

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om commissieleden-niet-
raadsleden te benoemen.
2. Eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen.

Inleiding

Elke nieuwe raad bepaalt zijn eigen werkwijze. De raad stelt op 28 juni 2018 de nieuwe
vergadersystematiek voor de raadsperiode2OlB-2022 vast. Het FVO heeft op 6 juni 2018
ingestemd met het vergaderschema voor de tweede helft van 2018.

De raadsleden zijn op grond van de nieuwe vergadersystematiek allen lid van alle drie de
raadscommissies.

De taakvelden van de raadscommissies zijn in de vergadersystematiek aangeduid als
Samenleving & Inwoners (S&I), Ruimte & Economie (R&E) en Middelen & Bestuur (M&B).
De portefeuilleverdeling is door uw college vastgesteld in de vergadering van 12 juni 2018.
Aan de hand hiervan zullen de taakvelden van de raadscommissies nader worden
omschreven in de Verordening op de Raadscommissies 2018.

De Verordening op de Raadscommissies 2078 zal, tezamen met het Reglement van Orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de raad 2018, aan de raad worden
voorgelegd voor besluitvorming in de raadsvergadering van 26 september 2018.

De voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de informatiebijeenkomsten en
raadscommissies worden in de raadsvergadering van 26 september 2018 benoemd.

Beoogd effect/doel
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Het benoemen van commissieleden-niet-raadsleden in de drie raadscommissies S&I, R&E

en M&8.

Argumenten

De raad stelt ten aanzien van de commissieleden-niet-raadsleden een aantal eisen.
De in dit raadsvoorstel genoemde personen voldoen aan deze eisen.

Uw college kan ingevolge artikel 747a van de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
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Kanttekeningen en r¡s¡co's

De tractie SP heeft laten weten zich nog te beraden. De commlssleleden voor de SP

worden naar verwachting in september benoemd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het hanteren van maximaal 14 commissieleden-niet-raadsleden brenqt kosten met zich

mee. Het presentiegeld per commissielid per bijgewoonde commissievergadering bedraagt
€.79,91. Daarnaast krijgen de commissieleden-niet-raadsleden een iPad van de gemeente
in bruikleen. Hiermee is bij 14 commissieleden een bedrag van in totaal circa € 14.000,-
gemoeid. Deze kosten zullen worden meegenomen in de 2e tussenrapportage.

Uitvoering/evaluatie

De benoemde commissieleden gaan van start met ingang van de septembercyclus. In het
FVO wordt elke vergadercyclus geëvalueerd.

Com mu n icatie/ participatie

De commissieleden worden vermeld op de website. De commissieleden en de fracties
namens welke zij benoemd worden ontvangen een schriftelijk bericht van de benoeming

Overleg gevoerd met

FVO
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