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Onderwerp: Tweede wijziging “Verordening op de raadscommissies 2003”.
Aan de raad,
Beslispunt:

•

•

artikel 4 lid 3 van de Verordening op de raadscommissies 2003 zodanig te
wijzigen dat de raad ook personen kan benoemen die niet op de
kandidatenlijst van de laatstgehouden verkiezingen van de gemeenteraad
hebben gestaan;
de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit ook van toepassing te verklaren op
commissieleden, niet zijnde een raadslid, die niet op de kieslijst van de
laatstgehouden verkiezingen van de gemeenteraad hebben gestaan.

1. Waar gaat dit voorstel over?
Dit voorstel gaat over het schrappen van het vereiste in artikel 4 lid 3 van de Verordening op
de raadscommissies 2003: “een persoon, niet zijnde een raadslid, die door de raad tot
commissielid benoemd wil worden, moet op de kandidatenlijst van de laatstgehouden
verkiezingen van de gemeenteraad moet hebben gestaan”.
De voordracht tot benoeming van een commissielid, niet zijnde een raadslid, genoemd een
burgercommissielid, is primair een aangelegenheid van de betreffende raadsfractie. Voor
een benoeming zijn de artikelen 10, 11,12,13 en 15 Gemeentewet ook op de kandidaat burgercommissieleden van toepassing.
Aangezien volgens de Verordening op de raadscommissies 2003 de burgercommissieleden
alle rechten en plichten hebben die ook voor raadsleden geldt, wordt voorgesteld voor hen
de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit ook van toepassing te verklaren. Aanvullend dient
de raad dus te besluiten deze gedragscode ook van toepassing te verklaren voor
commissieleden niet zijnde een raadslid, die niet op de kieslijst van de laatstgehouden
verkiezingen hebben gestaan. De begripsbepaling commissieleden in de gedragscode is
immers beperkt tot commissieleden die wel op de kieslijst hebben gestaan.
Artikel 4 lid 1, van de vordering bepaalt verder dat men lid moet zijn van de in de raad
vertegenwoordigde politieke groepering. Hier komt de verantwoordelijkheid van de politieke
partijen en raadsfracties naar voren.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Gedurende de zittingstermijn van de raad vinden er bij fracties personele mutaties plaats
zowel in de raad als commissies. Gaandeweg wordt het steeds moeilijker om vacatures in
te vullen met mensen die op de kandidatenlijst hebben gestaan.
Als de raad “ja” zegt krijgen de in de raad vertegenwoordigde fracties meer mogelijkheden
mensen te benaderen voor het burgercommissielidmaatschap.
Er wordt niet tot een verruiming van het aantal burgercommissieleden besloten. Immers in
het Presidium en tijdens de besluitvorming over het nieuwe vergadermodel is afgesproken
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per fractie maximaal drie burgercommissieleden te benoemen met inachtneming van de
huidige benoemingen.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
Bij de invoering van het nieuwe vergadermodel is ermee ingestemd om van het vereiste van
het staan op de kandidatenlijst af te wijken. De raad daarover nog wel formeel besluiten.
Vooralsnog is afgezien van het aanpassen van de verordening omdat de uitkomsten van de
evaluatie van het nieuwe vergadermodel moesten worden afgewacht. Er zijn echter fracties
die nu al van de mogelijkheid gebruik willen maken. Uiteindelijk heeft het Presidium op 15
december 2008 geadviseerd een wijziging van de verordening aan de raad voor te leggen.
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
De in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen hebben met de beslissing van de
raad van doen.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Naar aanleiding van een voorliggende voordracht tot benoeming in afwijking van de
verordening is in het Presidium op 15 december 2008 aangegeven, dat een meerderheid
van de fracties eerst een debat wil over het wijzigen van artikel 4 lid 3 van de verordening.
Er bestaan dus geen andere mogelijkheden meer op dit moment.
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
Op het moment dat de raad heeft ingestemd met het voorstel en overeenkomstig besluit
kunnen de fracties personen die niet op de laatste kandidatenlijst hebben gestaan voor
benoeming tot burgercommissielid aan de raad voordragen.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Een burgercommissielid ontvangt voor het bijwonen van een commissievergadering een
vaste vergoeding en een vergoeding voor de reis en verblijfkosten binnen de gemeente.
Het budget is voldoende voor een eventuele kleine uitbreiding.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Voor de lokale democratie is het gewenst om raadscommissies te bemensen met betrokken
burgers met uiteenlopende expertises en achtergronden zodat raadsleden voorafgaand aan
de besluitvorming in de raad een zo compleet beeld kunnen vormen van wensen en
verwachtingen die er bestaan over een bepaald onderwerp. Het gewenste profiel en de
personele invulling zijn echter verantwoordelijkheden van de fractie die de voordracht doet.

Aldus vastgesteld in het presidium op 28 januari 2009.

A.M. Kooiman,
griffier

drs. H. Hafkamp,
voorzitter
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