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Aan de Raad.
Onderwerp
Invulling diverse raadscommissies
Advies
Te benoemen:
1. raadslid van den Heuvel als lid van de raadscommissie functioneringsgesprekken
burgemeester;
2. raadslid Benneker tot lid van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing.

Inleiding
Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad de leden benoemd voor de “auditcommissie”, de
“raadscommissie functioneringsgesprekken burgemeester”, de “werkgeverscommissie griffier”
en de “werkgroep bestuurlijke vernieuwing”.
Omdat de heer van Tiel voortaan vanuit Lijst Zeeland deelneemt aan de “raadscommissie
functioneringsgesprekken burgemeester” is Maashorst Vooruit niet meer vertegenwoordigd.
Maashorst Vooruit draagt de heer van den Heuvel voor.
Mevrouw Slegers heeft aangegeven onvoldoende tijd te hebben voor deelname aan de
werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Progressief Landerd draagt de heer Benneker voor als
haar vervanger. De raad wordt voorgesteld de voorgedragen leden te benoemen.
Beoogd effect
Voorzien in de ontstane vacatures.
Argumenten
1.1.
Alle fracties zijn vertegenwoordigd in de “raadscommissie functioneringsgesprekken
burgemeester”
Deze raadscommissie houdt jaarlijks een klankbordgesprek met de burgemeester. In artikel 2
van de verordening is opgenomen dat de commissie bestaat uit zoveel leden als er
raadsfracties zijn. Zij worden benoemd door de gemeenteraad, van elke fractie één.
Door benoeming van de heer van den Heuvel is de commissie compleet.
2.1.
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing blijft voltallig
Sinds 31 mei 2018 bestaat de werkgroep uit 7 leden. Op 8 november 2018 heeft de
gemeenteraad de startnotitie bestuurlijke vernieuwing vastgesteld. De werkgroep bestuurlijke
vernieuwing heeft deze startnotitie per thema uitgewerkt in een uitvoeringsplan. De werkgroep
is aan de slag met de uitwerking van dit plan. Vanwege het vertrek van mevrouw Slegers uit de
werkgroep draagt Progressief Landerd de heer Benneker voor als lid van de werkgroep.

Kanttekeningen
1.1/2.1. Er wordt bij acclamatie gestemd
De gemeentewet zegt dat over de benoeming van personen schriftelijk moet worden gestemd.
De schriftelijke stemming is geheim en bedoeld om te voorkomen dat over (te benoemen)
personen in het openbaar discussie ontstaat. Dit biedt ook bescherming aan degenen die aan
de stemming deelnemen.
Dit voorstel is op de agenda opgenomen bij de hamerstukken. In dat geval is een schriftelijke
stemming omslachtig. Daarom wordt dit voorstel bij acclamatie in stemming gebracht. Er vindt
dan geen stemming plaats en het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Schriftelijke stemming vindt alsnog plaats als minstens één raadslid de wens hiertoe kenbaar
maakt bij de voorzitter of de griffier.
4.1.
Alleen raadsleden zijn lid van een raadswerkgroep
Voor een werkgroep uit de raad is niet expliciet vastgelegd of daarin ook niet-raadsleden
benoemd kunnen worden. Vanwege de legitimatie als volksvertegenwoordiger en het creëren
van benodigd draagvlak in de raad heeft het de voorkeur om raadsleden te benoemen. Dit sluit
niet uit dat bij de uitwerking van onderwerpen de werkgroep kan kiezen voor een proces waarbij
ook andere deskundigen betrokken zijn.
Financiën
Voor deelname aan de werkgroepen ontvangen raadsleden geen extra vergoeding.
Communicatie
Op de gebruikelijke wijze via de website van de gemeente Landerd.
Uitvoering
Bijlage(n)
Schaijk, 20 november 2019
Het presidium van de gemeente Landerd
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