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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.
In de bestuursperiode 2010-2014 waren een 3-tal raadscommissies ingesteld, te weten de
raadscommissies Algemene zaken, Bewonerszaken en Grondgebiedzaken. Het takenpakket van
de raadscommissies sloot aan bij de portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeester en
wethouders. Uit de gehouden evaluatie onder de leden van de raad uit de vorige bestuursperiode
is gebleken dat het aantal raadscommissies en het takenpakket naar tevredenheid heeft
gefunctioneerd.
Werkgeverscommissie Griffie Boekel
De raad is de werkgever van het personeel, werkzaam op de griffie. Ten behoeve van deze
werkgeversrol heeft de raad op 30 juni 2011 een Werkgeverscommissie ingesteld en de leden van
deze commissie benoemd. Aangezien er zich sinds de gemeenteraadsverkiezingen wijzigingen
hebben voorgedaan in de samenstelling van de gemeenteraad, dient ook de samenstelling van de
Werkgeverscommissie opnieuw ingevuld te worden.
Voorgesteld wordt de fractievoorzitters te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie Griffie
Boekel.

Voorgesteld besluit :
1. het besluit van 20 mei 2010 in te trekken en opnieuw de raadscommissies in te stellen met
de daarbij aangegeven taakvelden per commissies, de samenstelling van de commissies
vast te leggen en de (wnd)voorzitters te benoemen;
2. de fractievoorzitters te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie Griffie Boekel.

Inleiding/probleemstelling:
De nieuwe bestuursperiode is aanleiding om te bezien welke raads- en of andere commissies
ingesteld dienen te worden ten behoeve van het functioneren van de gemeenteraad.

Relatie met eerdere besluitvorming:
Raadscommissies
Bij besluit van 20 mei 2010 zijn een 3-tal raadscommissies ingesteld, zijn de taakvelden van deze
commissies vastgesteld, is de samenstelling geregeld en zijn de (wnd)voorzitters benoemd.
Werkgeverscommissie
Bij besluit van 30 juni 2011 is de samenstelling van de Werkgeverscommissie Griffie Boekel
geregeld door de benoeming van de toenmalige fractievoorzitters.
Beoogd resultaat:
Raadscommissies
Met het instellen van de raadscommissies wordt beoogd de werkzaamheden van de
gemeenteraad op een adequate manier voor te bereiden.
Werkgeverscommissie
Met het aanpassen van de samenstelling van de Werkgeverscommissie kan de werkgeversrol
voor het griffiepersoneel weer op een adequate wijze worden vormgegeven.
Keuzemogelijkheden:
Het is een vrije keuze al of niet raadscommissies in te stellen. Uit de evaluatie die gehouden is
onder de leden van de raad uit de vorige bestuursperiode is gebleken dat de raadscommissies
hebben bijgedragen aan een efficiënte en effectieve werkwijze van de gemeenteraad.
Argumenten:
Raadscommissies
Nu uit de evaluatie onder de leden van de raad uit de vorige bestuursperiode is gebleken dat de
raadscommissies een goede rol vervullen binnen het bestuurlijk besluitvormingsproces, stelt het
Presidium voor de 3 raadscommissies. Algemene Zaken, Grondgebiedzaken en Bewonerszaken
te handhaven.
Daarbij wordt ook voorgesteld het takenpakket van de commissies te koppelen aan de
portefeuilleverdeling binnen het college.
Ook wordt voorgesteld de lijn t.a.v. de bezetting van de commissies door te trekken naar deze
nieuwe bestuursperiode. Dat betekent dat de raadscommissies bestaan uit maximaal 2 (burger)
leden per raadsfractie die bij verhindering vervangen kunnen worden door een lid van de raad of
door het aangewezen vervangend burgerlid.
Na overleg in het Presidium wordt tevens een voorstel gedaan voor benoeming van
(waarnemend) voorzitters van de 3 raadscommissies.
Werkgeverscommissie
De samenstelling van de Werkgeverscommissie is nog gestoeld op de raad in ‘oude’
samenstelling. Door de benoeming van de huidige fractievoorzitters kan de werkgeverscommissie
haar werkzaamheden voortzetten.
Financiële gevolgen en dekking:
Voor burgerleden geldt dat zij een vergoeding ontvangen per bijgewoonde vergadering. Hiervoor
zijn in de begroting middelen opgenomen.
Risico’s:
N.v.t.

Voorstel:
1. het besluit van 20 mei 2010 in te trekken en opnieuw de raadscommissies in te stellen met
de daarbij aangegeven taakvelden per commissies, de samenstelling van de commissies
vast te leggen en de (wnd)voorzitters te benoemen;
2. de fractievoorzitters te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie Griffie Boekel.
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