Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 5 juni 2014
Agendanummer:
Team:
Zaaknr.
Onderwerp: wijziging verordening op de raadscommissies

Aan de raad
Inleiding
Hoofdzakelijk in de verordening op de raadscommissies heeft de gemeenteraad zijn
vergaderstelsel vastgelegd. Indien in de werkwijze ter zake veranderingen worden voorgesteld,
zoals een verandering van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen in een bepaalde
commissie en de naam van de raadscommissie(s), houdt dat in dat genoemde verordening moet
worden aangepast. Aanpassing van een verordening (gemeentelijke wetgeving) dient te
geschieden door vaststellen van een wijzigingsverordening.
De gemeenteraad heeft zijn commissies ingericht in afstemming op de structuur in de
programmabegroting, het jaarverslag, én de verdeling van de portefeuilles binnen het college van
burgemeester en wethouders. Uw raad is door kennis te nemen van het door CDA, Lokale
Realisten en de Dorpspartij gesloten coalitieakkoord bekend met het voornemen wijziging te
brengen in de portefeuilleverdeling zoals deze tot 15 mei 2014 gold.
Vooruitlopend op de door het, nieuwe, college definitief vast te stellen verdeling van zijn
portefeuilles kan de raad de taakverdeling tussen zijn commissies nieuw vaststellen. Indien
daaraan behoefte bestaat kan de raad de komende maanden besluiten tot aanpassing van de
structuur in de begroting 2015 e.v. en het jaarverslag over 2014 e.v..
Beslispunt
Vaststellen van de wijzigingsverordening raadscommissies Gemert-Bakel, de naamgeving
en taakafbakening van de raadscommissies betreffende.

Dit onderwerp komt aan de orde in: de gemeenteraadsvergadering 5 juni 2014

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De raad heeft in zijn vergadering d.d. 10 oktober 2013 de verordening op de
raadscommissies Gemert-Bakel 2013 vastgesteld, met daarin een structuur bestaande uit
vier raadscommissies met een eigen agenda / set van onderwerpen en een eigen naam.

Beoogd effect
Beoogd wordt een optimale samenhang en afstemming tussen de vergaderstructuur van
de raad en de nieuwe portefeuilleverdeling binnen het college.

Duurzaamheid
N.v.t. .

Argumenten
Zoals in oktober 2013 aangegeven komt afstemming tussen commissiestructuur en
portefeuilleverdeling het besluitvormingsproces ten goede.

Kanttekeningen
De structuurwijziging kan desgewenst worden doorgezet naar de structuur van de
programmabegroting en het jaarverslag.

Vervallen “oude” regelgeving
Met vaststellen van de wijzigingsverordening wordt de bestaande verordening op het
beoogde onderdeel aangepast.

Uitvoering
Tijdens de raadsvergadering d.d. 15 mei 2014 is bij de benoeming van voorzitters van vier
raadscommissies door de raad aangegeven wat naar verwachting de naam wordt van de
commissies: Bestuur, Mensen, Middelen, en Ruimte. Die naam luidt respectievelijk :
Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed, Sociaal Domein & Volkshuisvesting, Sport &
Economie, en Ruimte & Openbaar Beheer.

Bijlagen
Bijgevoegd is de wijzigingsverordening. Dit is in het geval van een verordening (wetgeving)
tevens het ontwerp raadsbesluit.

Gemert, 22 mei 2014
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