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G. van Droffelaar

Onderwerp

Benoeming commissie, werkgroep en
gemeenschappelijke regeling

Voorgesteld besluit
1. Mevrouw M. Bettink-Pierik te benoemen tot lid van de kwaliteitscommissie en lid van
de regionale agendacommissie.
2. Mevrouw E. Schiks te benoemen tot lid van de werkgroep sociaal domein.
Samenvatting van het voorstel
Voor het goed functioneren van het gemeentebestuur is het belangrijk personen af te vaardigen naar
de verschillende samenwerkingspartners.Ook voor interne commissies/werkgroepen moeten
personen worden aangewezen. Met dit voorstel wordt een en ander geregeld.

HOOFDLIJNEN
1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?
Door het vertrek van een raadslid/burgerlid en herverdeling van taken binnen een fractie vinden er
personele wijzigingen plaats bij de gemeentelijke vertegenwoordigingen, in raadscommissies en een
werkgroep. Met dit voorstel wordt in de ontstane vacatures voorzien.
Voorgesteld wordt mevrouw M. Bettink-Pierik (CDA) te benoemen tot lid van de kwaliteitscommissie
en lid van de regionale agendacommissie. Voorgesteld wordt mevrouw E. Schiks (D66) te benoemen
tot lid van de werkgroep sociaal domein.
De kwaliteitscommissie adviseert de gemeenteraad over de planning & control-documenten.
De agendacommissie stelt o.a. de agenda’s voor de voorbesprekingen, informatiebijeenkomsten en
de raadsvergadering (voorlopig) vast.
De regionale agendacommissie kijkt naar de wijze waarop de raden het beste betrokken kunnen
worden bij bepaalde regionale dossiers.
De werkgroep sociaal domein fungeert als informatieklankbord op dit terrein.
2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?
Een goede vertegenwoordiging van Buren in verschillende gemeenschappelijke regelingen en
raadscommissies en werkgroepen is belangrijk voor het functioneren van de lokale democratie.
3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?
Er zijn geen risico’s als u dit voorstel aanneemt.
4. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?
Voor de continuïteit van het bestuur is het gewenst om ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in de
mutaties wordt voorzien en nieuwe vertegenwoordigers worden aangewezen.
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5. Is het een begrotingswijziging?
Neen.
TOELICHTING EN UITVOERING
6. Beleidskader
De kwaliteitscommissie, regionale agendacommissie en werkgroepen zijn organen van de raad. De
raad benoemt de leden.
7. Effectmeting, planning en evaluatie
De besluiten hebben direct rechtskracht.
8. Financiën
Niet van toepassing.
9. Communicatie
De besluiten worden gecommuniceerd met het bestuur van Regio Rivierenland en de gemeentelijke
organisatie. De mutaties worden op de gebruikelijk wijze gecommuniceerd op de gemeentelijke
website.
10. Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is niet aan de orde bij bestuurlijke benoemingen.
11. Deregulering
Er wordt geen regelgeving aangepast.
12. Achtergrondinformatie
Niet van toepassing.
Bijlagen:
- Raadsbesluit
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