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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van mw. A. van der Geest (PW2010) d.d. 11 april 2018;
gelet op artikel 147a Gemeentewet en artikel 36 van het Reglement van orde voor vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2016;
overwegende dat het wenselijk is dat fracties, die daar behoefte aan hebben, de mogelijkheid
hebben om meer personen, niet-raadslid zijnde, die daar belangstelling voor hebben mee te laten
lopen in het raadswerk, dan het aantal dat in de verordening op de raadscommissie gemeente
Medemblik 2016 in artikel 4 wordt gesteld ;

besluit
in de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016 in artikel 4, derde lid het
woord “zes” te vervangen door “zeven”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 7 juni 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Initiatiefvoorstel mevr. A. van der Geest (PW2010): Wijziging Verordening op de raadscommissies
gemeente Medemblik 2016.

Aanleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bestaat de gemeenteraad Medemblik uit tien fracties. De
huidige verordening schrijft voor dat in totaal zes personen per fractie als lid van de
raadscommissies kunnen worden voorgedragen. Raadsleden worden daarbij bij voorrang
voorgedragen. Dit leidt ertoe dat fracties beperkt worden in de mogelijkheden om niet-raadsleden,
die politiek actief wensen te zijn in te zetten als commissielid om zo ervaring op te doen met het
raadswerk.

Voorstel
In de Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2016 in artikel 4, derde lid het
woord “zes” te vervangen door “zeven”.

Beoogd resultaat
Een uitbreiding van het aantal commissieleden dat voorgedragen kan worden biedt de fracties meer
mogelijkheden om niet-raadsleden die politiek actief wensen te zijn daadwerkelijk te betrekken bij
de voorbereiding van raadsbesluiten.

Argumenten
Door uitbreiding van het aantal commissieleden kunnen (ook kleine) fracties hun bemensing,
zowel kwalitatief als kwantitatief, goed op niveau brengen; - Meer commissieleden, meer mensen
die politiek actief willen zijn, betekent ook dat meer kernen vertegenwoordigd kunnen zijn,
waardoor de betrokkenheid kan worden vergroot. Ook kunnen zij meer informatie uit de
samenleving inbrengen; - Ook is er de mogelijkheid voor commissieleden zich meer te
specialiseren in bepaalde onderwerpen, waardoor de zorgvuldigheid en de kwaliteit van de
besluitvorming bevorderd kan worden; - De praktijk wijst uit dat kleine fracties met een of twee
raadsleden geen voorzitter of plv voorzitter leveren, waardoor mensen binnen die partij, die
politiek actief willen zijn, minder kans hebben om ervaring op te doen dan de grote fracties; - De
afgelopen jaren is gebleken dat fracties die de beschikking hadden over voldoende
commissieleden, door omstandigheden, toch vaak problemen hadden de plaatsen in de commissie
te bezetten.

Kanttekeningen
De huidige samenstelling van de raad kan ertoe leiden dat er 39 commissieleden kunnen worden
benoemd die geen raadslid zijn. Als de raad instemt met het voorgestelde besluit, wordt deze kring
van commissieleden die geen raadslid zijn uitgebreid naar 49. Dat leidt ertoe dat in totaal –
inclusief de raadsleden – niet 66 (27 + 39) maar 76 (27 + 49) personen politiek actief zijn in de raad
en commissies van de gemeente Medemblik.
Hierbij kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst:
- een uitbreiding geldt niet alleen voor de grote fracties maar ook voor de kleine fracties. Staat dat
nog in verhouding tot het mandaat van de kiezer?;
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- de kring van raads- en commissieleden wordt groter. Dit leidt tot een extra opgave, bijv. met
betrekking tot integriteit en geheimhouding;
- instemming met het raadsbesluit kan ertoe leiden dat geïnvesteerd wordt in het interne politieke
werk: vergaderen. De vraag kan worden gesteld of dat bijdraagt aan een evenwichtige
tijdsbesteding, waarbij volksvertegenwoordigers niet alleen binnen het gemeentehuis actief zijn,
maar ook buiten;
Op grond van artikel 36 lid 2 Reglement van orde kan het college wensen of bedenkingen kenbaar
maken. Het college heeft als volgt gereageerd: “Het college heeft kennis genomen van het voorstel
van mevrouw van der Geest. Het college brengt geen wensen en bedenkingen ter kennis van de
raad. Uitgangspunt voor het college is daadwerkelijke aanwezigheid te benoemen commissieleden
tijdens vergaderingen. “

Financiën
Commissieleden hebben recht op een vergoeding als zij bij commissievergaderingen aanwezig zijn
(79,91 per vergadering) en overige faciliteiten (iPad, opleiding, rechtspositionele faciliteiten).
Voorts leidt een uitbreiding van commissieleden tot een extra opgave voor de griffie, wat
formatieve gevolgen kan hebben.

Uitvoering/evaluatie
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
geen
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