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benoeming burgercommissieleden

Samenvatting
De fractievoorzitter van het CDA heeft vier personen voorgedragen om als niet-raadslid zitting te
nemen in de raadscommissies. Voorstel is om hen te benoemen als burgercommissielid.
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Programma 0, Bestuur en Ondersteuning.
Behandeling in commissie
Het voorstel wordt rechtstreeks in de gemeenteraad behandeld.
Ontwerpbesluit gemeenteraad
De volgende personen te benoemen als burgercommissielid van de raadscommissies:
1. Mevrouw P.J.A.M. van Sleuwen (CDA);
2. De heer A.P. van Balveren (CDA);
3. De heer P.W.H.M. van den Broek (CDA);
4. De heer F.C.P. van Rooij (CDA).

Waarom naar de raad
Het is aan de raad om burgercommissieleden (commissieleden, niet raadsleden) te benoemen.
Dit is geregeld in artikel 4, lid 5 van de verordening op de raadscommissies van de gemeente
Meierijstad.
Aanleiding
De gemeente Meierijstad kent raadscommissies. De raad benoemt – op voordracht van een
fractie - burgercommissieleden.
Argumenten
Elke fractie kan maximaal vier commissieleden, niet raadsleden, ter benoeming bij de
gemeenteraad voordragen. Het is aan de fractie zelf om te bepalen wanneer de voordracht(en) te
doen.
Eerder zijn twee personen (de heren Van Bakel en Schwiebbe) voorgedragen en benoemd als
burgercommissielid voor het CDA. Beiden zijn echter op 19 mei jl. toegelaten als raadslid. Zij zijn
daarmee – uit hoofde van hun functie - commissielid.
Met deze nieuwe voordracht komt het aantal burgercommissieleden voor de CDA-fractie uit op
vier.
Kanttekeningen
De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op
de commissieleden, niet raadsleden. Het gaat daarbij om toelatingseisen, onverenigbare
betrekkingen en verboden (rechts)handelingen.
Een commissie ‘onderzoek geloofsbrieven’, bestaande uit drie raadsleden, onderzoekt of aan de
vereisten van benoeming wordt voldaan. Hierover wordt mondeling in de raadsvergadering –
voorafgaand aan de benoeming – gerapporteerd.
De voor de benoeming relevante gegevens (zoals overzicht van nevenfuncties) zijn voor de
raadsleden in te zien bij de griffie. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie over de
voorgedragen personen, kan contact worden opgenomen met de fractievoorzitter van het CDA.
Over het voorstel tot benoeming wordt schriftelijk gestemd. De benoeming geldt voor de duur van
deze raadsperiode.
Installatie
Burgercommissieleden leggen alvorens hun functie te aanvaarden - conform artikel 4, lid 7 van de
verordening op de raadscommissies - de eed of belofte af. Dit gebeurt nadat de uitslag van de
schriftelijke stemming bekend is gemaakt.
Communicatie
De nieuwe burgercommissieleden worden – na hun benoeming – in de fotogalerij op de
gemeentelijke website opgenomen (naam, contactgegevens en nevenfuncties).
Participatie
Dit voorstel is tot stand gekomen op voordracht van de CDA-fractie.
Duurzaamheid
Dit is niet van toepassing.
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Financiële toelichting
Burgercommissieleden ontvangen op basis van de Gemeentewet een vergoeding voor het
bijwonen van een commissievergadering. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen.
Planning
Dit is niet van toepassing.
Rechtsbescherming
Tegen een besluit tot benoeming van burgercommissieleden is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Monitoring en evaluatie
Dit is niet van toepassing.
Bijlagen Onderliggende documenten -

Met vriendelijke groet,
De griffier,

A.F.J. Franken
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De raad van de gemeente Meierijstad,
Gezien het voorstel van de griffier van 2 juni 2022,
Gelet op artikel 4, lid 5 van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad,

Besluit gemeenteraad:
De volgende personen te benoemen als burgercommissielid van de raadscommissies:
1) Mevrouw P.J.A.M. van Sleuwen (CDA);
2) De heer A.P. van Balveren (CDA);
3) De heer P.W.H.M. van den Broek (CDA);
4) De heer F.C.P. van Rooij (CDA).

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022,
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij
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