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Onderwerp

:

instelling en samenstelling van raadscommissies, samenstelling van
de werkgeverscommissie alsmede aanwijzing van een
waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.

Portefeuillehouder :

-

Samenvatting
Raadscommissies
Ingevolge de Gemeentewet kan de gemeenteraad over gaan tot het instellen van
raadscommissies die de besluitvorming van de raad kunnen voorbereiden en met het college of
de burgemeester kunnen overleggen. Voorgesteld wordt een tweetal raadscommissies in te
stellen en samen te stellen.
Werkgeverscommissie Griffie Boekel
De raad is de werkgever van de griffier en de griffiemedewerkster. De Verordening
werkgeverscommissie Griffie Boekel bepaalt dat de leden van de commissie door de raad uit zijn
midden worden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad. Voorgesteld wordt de
vier fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties te benoemen tot lid van de
Werkgeverscommissie.
Waarnemend-voorzitter gemeenteraad
De Gemeentewet bepaalt dat bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester het
voorzitterschap van de raad wordt waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Tevens
is bepaald dat de raad een ander lid van de raad met de waarneming kan belasten. Voorgesteld
wordt de heer P.J.W. van Lankvelt te benoemen tot waarnemend voorzitter van de raad.
Voorgesteld besluit :
1. Het besluit van 3 juli 2014 tot het instellen en samenstellen van raadscommissies in te
trekken;
2. Twee raadscommissies in te stellen en samen te stellen overeenkomstig bijgevoegd
ontwerp-besluit
3. De vier fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties te benoemen tot lid
van de Werkgeverscommissie Griffie Boekel;
4. Tot waarnemend voorzitter van de raad te benoemen de heer P.J. W. van Lankvelt.
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Inleiding/probleemstelling/argumenten:
Raadscommissies
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn aanleiding geweest om het commissiestelsel
opnieuw te bezien hetgeen resulteert in het voorstel om een tweetal raadscommissies in te
stellen, te weten de raadscommissie Bestuur en leven en de raadscommissie Wonen en werken.
Tevens wordt voorgesteld dat elke raadscommissie maximaal kan bestaat uit 3 raads- dan wel
burgerleden per fractie en dat er 2 vervangers per commissie kunnen worden aangewezen. Ook
worden er voorstellen gedaan m.b.t. het (waarnemend)voorzitterschap van elke raadscommissie.
Het takenpakket van de commissies blijft aansluiting houden bij de portefeuilleverdeling binnen
het college.
Werkgeverscommissie Griffie Boekel
In de vorige bestuursperiode bestond de Werkgeverscommissie uit de 5 fractievoorzitters van de
in de raad vertegenwoordigde fracties. Nu de raad na de gemeenteraadsverkiezingen nog uit 4
fracties bestaat, wordt voorgesteld de huidige vier fractievoorzitters te benoemen tot lid van de
Werkgeverscommissie.
Waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
De raad heeft ingevolge de Gemeentewet de mogelijkheid om een lid van de raad te belasten met
het waarnemend voorzitterschap. Maakt de raad geen gebruik van deze mogelijkheid dat regelt
de Gemeentewet dat het langst zittende raadslid de waarnemend voorzitterschapsrol vervult.
Voorgesteld wordt de heer P.J.W. van Lankvelt te benoemen tot waarnemend voorzitter van de
gemeenteraad.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Elke bestuursperiode wordt de inrichting en samenstelling van raadscommissies opnieuw bezien
en ingevuld en indien nodig wordt de samenstelling van de Werkgeverscommissie aangepast en
het waarnemend voorzitterschap van de raad opnieuw ingevuld.
Beoogd resultaat:
Met de voorstellen wordt beoogd op een adequate wijze invulling te kunnen geven aan de rollen
van de raadscommissies, werkgeverscommissie en waarnemend voorzitterschap van de raad.
Keuzemogelijkheden:
Het is een vrije keuze om al dan niet over te gaan tot het instellen van raadscommissies. Er kan
voor worden gekozen om de werkgeversrol volledig bij de gemeenteraad neer te leggen en geen
werkgeverscommissie in te richten.
Financiële gevolgen en dekking:
Voor burgerleden geldt dat zij een vergoeding ontvangen per bijgewoonde vergadering. Hiervoor
zijn in de begroting middelen opgenomen.
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Risico’s: n.v.t.
Voorstel:
1. Het besluit van 3 juli 2014 tot het instellen en samenstellen van raadscommissies in te trekken;
2. Twee raadscommissies in te stellen en samen te stellen overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit;
3. De vier fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties te benoemen tot lid van
de Werkgeverscommissie Griffie Boekel;
4. Tot waarnemend voorzitter van de raad te benoemen de heer P.J. W. van Lankvelt.

Het presidium van de raad van de gemeente Boekel
De griffier
de burgemeester

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Het raadsbesluit van 3 juli 2014 tot het instellen en samenstellen van raadscommissies.
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