Datum raad

20 november 2019

Datum college

20 november 2019

Onderwerp

Zaaknummer

1948287024

Portefeuille

Raad

benoeming burgercommissieleden

Samenvatting
De fractie van Hart heeft mevrouw Troeijen en de heer Soedamah voordragen om als nietraadslid zitting te nemen in de raadscommissies. Voorstel is om hen te benoemen als
burgercommissielid.
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Programma Bestuur en Ondersteuning.
Behandeling in commissie
Dit onderwerp wordt rechtstreeks in de raad behandeld.
Ontwerpbesluit gemeenteraad
Mevrouw G.M. Troeijen en de heer M.M.S. Soedamah benoemen als burgercommissielid van de
raadscommissies.

Waarom naar de raad
De raad is bevoegd commissieleden, niet-raadsleden, te benoemen.
Aanleiding
De fractie van Hart heeft mevrouw G.M. Troeijen en de heer M.M.S. Soedamah voorgedragen als
nieuwe burgercommissieleden. Over het voorstel tot benoeming wordt schriftelijk gestemd.
Burgercommissieleden leggen alvorens hun functie te aanvaarden, conform artikel 7 van de
verordening op de raadscommissies, de eed of belofte af.
Argumenten
Op grond van artikel 4 lid 5 van de verordening op de raadscommissies kan elke fractie maximaal
vier commissieleden, niet raadsleden, ter benoeming aan de raad voordragen.
De fractie van Hart heeft op dit moment een commissielid, niet raadslid. Met de voordracht van
twee nieuwe commissieleden komt het aantal commissieleden op drie. De fractie kan dus nog een
persoon voor benoeming als burgercommissielid voordragen.
Kanttekeningen
Mevrouw Troeijen en de heer Soedamah hebben tijdens de laatste raadsverkiezingen niet op de
kandidatenlijst van de fractie van Hart gestaan. Voor de benoeming als burgercommissielid is dat
geen vereiste. Voorheen was dit wel het geval maar bij wijziging van de verordening op de
raadscommissies (8 maart 2018) is dit komen te vervallen.
Communicatie
De nieuwe burgercommissieleden worden – na hun benoeming – in de fotogalerij op de
gemeentelijke website opgenomen (naam, contactgegevens en nevenfuncties).
Participatie
Het voorstel is gebaseerd op een voordracht van een fractie.
Duurzaamheid
Dit is niet van toepassing.
Financiële toelichting
Commissieleden ontvangen op basis van de Gemeentewet een vergoeding voor het bijwonen van
vergaderingen van de commissies. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen.
Planning
Rechtsbescherming
Tegen een besluit tot benoeming van een burgercommissielid is geen bezwaar of beroep
mogelijk.
Monitoring en evaluatie
Bijlage(n): -
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Onderliggende documenten

Hoogachtend,

De griffier,

A.F.J. Franken
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De raad van de gemeente Meierijstad,
Gezien het voorstel van de griffier van 27 november 2019;
Gelet op artikel 4, lid 5 van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad;
Besluit gemeenteraad:
mevrouw G.M. Troeijen en de heer M.M.S. Soedamah te benoemen als burgercommissielid van
de raadscommissies.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 19 december 2019,
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij
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