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Samenvatting
Voor de nieuwe raadsperiode moet opnieuw worden voorzien in de plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies en in de
vertegenwoordigers van de raad in de gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.
Besluit om
1. de heer F.M.H.P. Houben te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;
2. de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies te benoemen conform het
overzicht in bijlage 1;
3. de leden van de Auditcommissie en de Werkgeverscommissie te benoemen conform overzicht in bijlage 1;
4. de bestuurlijke vertegenwoordigers te benoemen waarbij de bevoegdheid tot benoeming c.q. voordracht
behoort aan de gemeenteraad conform het overzicht in bijlage 1.

Inleiding
Voor de nieuwe raadsperiode moet opnieuw worden voorzien in de plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies en in de
vertegenwoordigers van de raad in de gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.
Het voorstel voor de invulling van de voorzitterschappen en plaatsvervangend voorzitterschappen van de
raadscommissies is gebaseerd op een inventarisatie bij de fracties, rekening houdend met een verdeling
tussen collegevormende en niet-collegevormende partijen.
Op 24 april 2018 heeft de gemeenteraad de leden benoemd van de commissie Financiën en Algemene
zaken, de Agendacommissie en de commissies Samenleving en Ruimte. De leden van de Auditcommissie en
de Werkgeverscommissie zijn toen nog niet voorgedragen. Met de benoeming van deze leden zijn alle
commissies bezet.
Sinds 2014 worden leden van het college van B&W benoemd als vertegenwoordigers van de raad in de
besturen van gemeenschappelijke regeling of andere samenwerkingsverbanden. Het college wijst per
samenwerkingsverband de vertegenwoordiger aan, waarbij rekening wordt gehouden met de
portefeuilleverdeling.
Een uitzondering is de bestuurlijke vertegenwoordiging in de Euregioraad. In de statuten van de Euregio
staat dat daarin naast de voorzitter van de raad ook een raadslid zitting heeft.
De Agendacommissie MGR heeft als taak de logistieke voorbereiding en planning van de politieke
besluitvorming ten behoeve van alle deelnemende gemeenteraden. Deze bestaat alleen uit raadsleden van
de deelnemende gemeenten.
Beoogd effect
Met de benoemingen wordt aan de voorwaarden voldaan voor het instellen van de voorzitterschappen en
een rechtmatige bestuurlijke vertegenwoordiging.

Argumenten
1. Het langstzittend lid van de raad is a utornatisch plaatsvervangend voorzitter van de raad.
In artikel 77 van de Gemeentewet is bepaald dat het voorzitterschap van de raad bij verhindering of
ontstentenis van de voorzitter wordt waargenomen door het langstzittende lid van de raad.
2. Na de verkiezingen en installatie van de nieuwe gemeenteraad dienen de voorzitters en hun
plaatsvervangers door de raad uit hun midden te worden benoemd.
3. Na de verkiezingen is het gebruikelijk benoemingen vast te stellen voor de bestuurlijke
vertegenwoordigingen.
Communicatie
De besturen van de gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden worden bericht.
Bijlagen
1. Overzicht voorzitterschappen raad en raadscommissies, lidmaatschappen Audit- en
Werkgeverscommissie en bestuurlijke vertegenwoordigingen. (atl8001833)
De raad
Amresh Dewkalie
griffier
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad v;

Daphne Bergman
voorzitter

/Ļ-,

e voorzitter, s

\

í

2

