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Onderwerp: diverse benoemingen gemeenteraad

Aan de raad
Inleiding
Door de verkiezingen d.d. 21 maart zijn de nieuwe gemeenteraadsleden benoemd. In verband
daarmee is het raadslidmaatschap van de in 2014 benoemde raadsleden per 28 maart 2018
geëindigd. Zo ook is per 28 maart geëindigd de benoeming tot commissielid, de benoeming tot
voorzitter van de raadscommissie, de benoeming tot plaatsvervangend raadsvoorzitter (facultatief),
de benoeming van raadsleden in de werkgeverscommissie, het aanwijzen van raadsleden
raadstafel21, het aanwijzen van raadsleden in de klankbordgroep Peelsamenwerking en het
aanwijzen van raadsleden in het platform integriteit.
Tevens benoemt de raad een lid en een plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. Voorgesteld wordt deze benoeming aan
te houden tot de raadsvergadering d.d. 31 mei aanstaande.
Dit voorstel richt zich niet op het door de raad benoemen van wethouders. Met betrekking tot de
wethouderbenoeming ontvangt uw raad afzonderlijk een voorstel.
Voor (nieuwe) fractievoorzitters geldt dat aanwijzen van de fractievoorzitter aan de fracties is,
waarvan mededeling aan de voorzitter van de gemeenteraad (burgemeester) volgt.
Beslispunten
1. Desgewenst d in de bijlage genoemde kandidaten te belasten met het waarnemend
voorzitterschap van de gemeenteraad en tweede waarnemend voorzitterschap van
de gemeenteraad;
2. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot raadscommissielid;
3. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot voorzitter of
plaatsvervangend voorzitter van respectievelijk de raadscommissie Financiën
Bestuur & Economie, de raadscommissie Sociaal Domein Sport & Onderwijs, en de
raadscommissie Ruimte & Mobiliteit;
4. De in de bijlage genoemde kandidaten te benoemen tot lid van de
werkgeverscommissie gemeenteraad;
5. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van het platform
integriteit.
6. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van Raadstafel21;
7. De in de bijlage genoemde kandidaten aan te wijzen als lid van de klankbordgroep
Peelgemeenten.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
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Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

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

Argumenten
Over het vergaderstelsel van de nieuwe raad zijn afspraken gemaakt in een werkoverleg van
de gezamenlijke fractievoorzitters en de raadsvoorzitter d.d. 19 april jl..
Het vergaderstelsel van de raad kent een drietal raadscommissies waarin de raad zijn
besluiten voorbereidt, met het college en/of de burgemeester overlegt, of zich informeert. De
in de raad vertegenwoordigde fracties kunnen in de commissie in totaal 11 zetels innemen,
namelijk per commissie 3 zetels CDA, 2 LR&D66, 2 DP, 2 SP en 2 VVD. Raadsleden zijn q.q.
commissielid. Er is behoudens het genoemde zetelaantal tijdens de commissievergaderingen
geen maximum gesteld aan het te benoemen aantal commissieleden.
De Gemeentewet schrijft voor dat de voorzitters van de raadscommissies raadslid zijn. Uit
zijn midden dient de raad een drietal voorzitters te benoemen. Wenselijk is tevens een drietal
plaatsvervangers te benoemen.
Indien de burgemeester niet in staat is de vergadering van de raad voor te zitten wordt hij
daarin waargenomen door een raadslid. Indien de raad geen expliciet besluit neemt, bepaalt
de wet dat het raadslid met de meeste jaren als raadslid de waarnemend voorzitter is. De
raad kan evenwel ook expliciet een besluit nemen en andere raadsleden dan de
langstzittende te belasten met het (plaatsvervangend) waarnemend voorzitterschap.
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 drie leden kent. Behoudens benoeming, schorsing en ontslag heeft
de raad de werkgeverstaken m.b.t. de griffie aan deze commissie gedelegeerd. De raad
benoemt uit zijn midden de drie leden van de werkgeverscommissie. De commissie wijst uit
haar midden t.z.t. een voorzitter aan.
Vanwege de behoefte om raden betrokken te houden bij door vijf 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 onder voorzitterschap van de burgemeester. Door de raad moeten hierin
vertegenwoordigers worden aangewezen. Hun aantal ligt overigens niet strikt vast. Een
samenstelling waarmee alle geledingen in de raad zijn vertegenwoordigd is wenselijk.

Kanttekeningen
De raad dient een lid en een plaatsvervangend lid te benoemen in het algemeen bestuur
MRE. Voorgesteld wordt dit te doen nadat het nieuwe college van burgemeester en
wethouders is gevormd nu als (plv.) lid van het AB MRE een raadslid, of een wethouder, of
de burgemeester kan worden benoemd. Naar verwachting krijgt uw raad ter zake een
voorstel voorgelegd in de raadsvergadering d.d. 31 mei 2018.
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.
De drie commissievoorzitters vormen q.q. de agendacommissie van de raad met de
burgemeester als voorzitter van de agendacommissie en de griffier als secretaris. De
agendacommissie is een openbare raadscommissie zodat raadsfracties waarvan geen van
de raadsleden raadscommissievoorzitter is de vergaderingen van de agendacommissie
kunnen bijwonen.
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. Overigens zijn als gevolg van de
gemeenteraadsverkiezingen drie van de huidige vier wethouders (nog) 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 Relou
(CDA), Vogels (LR&D66), Hoevenaars (SP) Manders (VVD).
Bijlagen
-lijst met diverse kandidaatstellingen en toelichting op de werkzaamheden (volgt zsm na
input vanuit de respectieve raadsfracties)
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