Aan de gemeenteraad

Datum 7 mei 2020

Onderwerp

Benoeming leden Raadswerkgroep Omgevingswet

Wat adviseert de Raadsgriffie te besluiten?
1. De heer Sander Ruijs (raadslid VDG) te benoemen als lid van de Raadswerkgroep
Omgevingswet.
2. Mevrouw Margrit van Buel (raadslid SP) te benoemen als lid van de Raadswerkgroep
Omgevingswet
3. Adrie Geerts (raadslid SP) te benoemen als plaatsvervangend lid van de
Raadswerkgroep Omgevingswet.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Op 27 juni 2019 besloot de gemeenteraad om de Raadswerkgroep Omgevingswet in te
stellen. De samenstelling van deze raadswerkgroep is inmiddels veranderd door het vertrek
van 2 leden (Martijn Tonies en Berrie van de Burgt) en 1 plaatsvervangend lid (Kevin van
Leuken). In de vacature voor Berrie van de Burgt wordt voorzien door Sander Ruijs. In de
vacature voor Martijn Tonies wordt voorzien door Margrit van Buel. Zij was al
plaatsvervangend lid. Haar plek wordt nu door Adrie Geerts ingevuld. De andere vacature voor
LOF staat nog open.
Welk resultaat willen we bereiken?
De leden en plaatsvervangende leden van de Raadswerkgroep Omgevingswet worden door de
gemeenteraad benoemd. Gestreefd wordt naar een volledige bezetting.
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Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)
1.1 Hierdoor wordt de bezetting van de raadswerkgroep verbeterd.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar)
1.1 Er is nog steeds 1 vacature.
De samenstelling van de raadswerkgroep is na de benoeming als volgt:
leden van de raadswerkgroep Omgevingswet:
1. Margrit van Buel (raadslid SP);
2. Sander Ruijs (raadslid VDG);
3. Joris van Hest (burgerlid CDA);
4. Hilde de Wit (raadslid VVD);
5. Hennie van der Wal (raadslid Beter Oss);
6. Frans Molenkamp (raadslid D66);
7. Ester Bos (raadslid GroenLinks);
8. Herman van Kessel (burgerlid PvdA);
9. Jeroen Haring (burgerlid LOF).
plaatsvervangende leden van de raadswerkgroep Omgevingswet:
1. Adrie Geerts (raadslid SP);
2. Roel van de Camp (raadslid VDG);
3. Mari van Kilsdonk (raadslid CDA);
4. Steffan Vos (burgerlid VVD);
5. Monique Ploegmakers (burgerlid Beter Oss);
6. Marvin Kling (burgerlid D66);
7. Marcel Kranendonk (burgerlid GroenLinks);
8. Iris van Dinther (raadslid PvdA);
9. vacature (LOF).
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
n.v.t.
b. Communicatie
Publicatie via de besluitenlijst van de raad op iBabs.
c. Uitvoering
n.v.t.
d. Overlegd met
Het voorstel is in het fractievoorzittersoverleg besproken en voorgelegd aan de
Raadswerkgroep Omgevingswet.

Samenvatting (=korte inhoud)
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De gemeenteraad stelde in 2019 de Raadswerkgroep Omgevingswet in. Ook werden 9 leden
en 9 plaatsvervangers benoemd. Er zijn inmiddels 3 vacatures. Twee vacatures worden nu
opgevuld. Sander Ruijs wordt benoemd als lid van de raadswerkgroep voor de fractie van de
VDG. Hij volgt Berrie van de Burgt op. Margrit van Buel wordt benoemd als lid (zij was eerder
al plaatsvervangend lid) en Adrie Geerts als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep voor
de fractie van de SP. Hiermee wordt voorzien in de vacature die er was door het vertrek van
Martijn Tonies.

