Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 24 april 2014
Agendanummer: 8
Team: Griffie
Zaaknr.
Onderwerp: diverse benoemingen gemeenteraad

Aan de raad
Inleiding
Door de verkiezingen d.d. 19 maart zijn de nieuwe gemeenteraadsleden benoemd. In verband
daarmee is het raadslidmaatschap van de in 2010 benoemde raadsleden per 26 maart 2014
geëindigd. Zo ook is per 26 maart geëindigd de benoeming tot commissielid (voorheen
burgerraadslid), de benoeming tot voorzitter van de raadscommissie (4), de benoeming tot
plaatsvervangend raadsvoorzitter (facultatief), de benoeming van raadsleden in de
werkgeverscommissie (3), het aanwijzen van raadsleden in de klankbordgroep Peelsamenwerking
(2) en het aanwijzen van leden in het platform integriteit.
Dit voorstel richt zich niet op het door de raad benoemen van wethouders.
Voor de (nieuwe) fractievoorzitters geldt dat aanwijzen aan de fracties is, waarvan een mededeling
aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) volgt.
Beslispunten
1. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot commissielid;
2. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot voorzitter van respectievelijk de
raadscommissie Bestuur, Mensen, Middelen, Ruimte;
3. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie
gemeenteraad;
4. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van de klankbordgroep
Peelsamenwerking;
5. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van het platform integriteit.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadsvergadering 24 april 2014

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
N.v.t.

Beoogd effect
Beoogd wordt na de gemeenteraadsverkiezingen te komen tot het nieuw bemensen van
diverse commissies en overlegvormen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
Het vergaderstelsel van de raad kent een viertal raadscommissies waarin de raad zijn
besluiten voorbereid, met het college en/of de burgemeester overlegt, of zich informeert.
Gegeven de verordening kunnen de in de raad vertegenwoordigde fracties in de commissie
in totaal 14 zetels innemen, namelijk per commissie 3 zetels CDA, 3 LR, 2 DP, 2 D66, 2 OPA
en 2 PvdA. Raadsleden zijn q.q. commissielid. Er is behoudens het genoemde zetelaantal
geen maximum gesteld.
De Gemeentewet schrijft op dit moment nog voor dat de voorzitters van de raadscommissies
raadslid zijn. Uit zijn midden had de raad een viertal voorzitters benoemd. Eén vaste
voorzitter per commissie, met onderlinge vervanging.
De Gemeentewet bepaalt dat de raad, dat wil zeggen de leden zonder de voorzitter,
werkgever is van de griffier en van de op de griffie werkzame ambtenaren. Tevens regelt de
raad de vervanging van de griffier en stelt hij een instructie vast. Sinds 2011 kent de raad een
werkgeverscommissie die, gebaseerd op de verordening, drie leden kent.
Vanwege de behoefte om raden betrokken te houden bij de door de zes colleges in de Peel
gezochte samenwerking is een klankbordgroep gevormd waarin per gemeenten een tweetal
raadsleden is afgevaardigd.
Door de raad is besloten om integriteit structureel aandacht te geven via een platform
integriteit, waarin onder voorzitterschap van de burgemeester naast de raad het college en
de ambtelijke organisatie zijn vertegenwoordigd. Door het college is een wethouder
aangewezen en daarnaast zijn door hem aangewezen de gemeentesecretaris / algemeen
directeur en een ambtenaar die in de ondernemingsraad zit. Door de raad zijn nog geen
vertegenwoordigers aangewezen. Hun aantal ligt overigens niet vast. Een tweetal of drietal
lijkt gepast.
Kanttekeningen
Voor kandidaat commissieleden geldt dat zij, voor zover van toepassing, aan dezelfde
vereisten moeten voldoen als het raadslid. Niet vereist is dat een commissielid op de
kandidatenlijst voor de verkiezingen stond.
Bij de Kamer ligt een wetsvoorstel waarin o.a. is opgenomen het laten vervallen van de
bepaling dat een voorzitter van een raadscommissie een raadslid moet zijn. Mogelijk kan
zonder vermanende reactie van BZK hierop, indien gewenst, worden geanticipeerd.
De vier commissievoorzitters vormen q.q. de agendacommissie van de raad met de

burgemeester als voorzitter van de agendacommissie en de griffier als secretaris.
Dit voorstel ziet niet op benoeming van wethouderkandidaten. Dit is een afzonderlijk traject.
Totdat ten minste de helft van het door de raad bepaalde aantal nieuwe wethouders is
benoemd functioneert het huidige college (demissionair). Overigens zijn als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen in het geval van Gemert-Bakel alle drie de huidige wethouders
tevens raadslid.
Het bepalen wie fractievoorzitter is is aan de respectieve fracties. Hiervan ontvangt de
voorzitter van de raad mededeling. Gemeld is dat fractievoorzitter zijn de raadsleden Van Dijk
(CDA), Bankers (LR), Steeghs (DP) Giebels (D66) Faeles (OPA) Mastenbroek (PvdA).

Bijlagen
1. lijst met diverse kandidaatstellingen
(wordt nagezonden, nu nog niet van alle fracties de kandidaatstellingen zijn
ontvangen)

Gemert, 14 april 2014
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griffier gemeenteraad
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