Raadsvergadering: 29 jan 2019
Besluit: Aangenomen *
* Benoemingen middels stembrieven

Agendanr.: 9
Voorstelnr.: RB2018127
Onderwerp: Benoeming leden commissie Meespraak en Communicatie
Programma:
Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 24 december 2018
Voorstel / besluit:
De navolgende personen te benoemen tot lid van de commissie Meespraak en Communicatie:
- R.H. Schoemaker (HOP)
- A.M. Valent-Groot (Senioren Heerhugowaard)
- F. Lammerts (VVD)
- J.H. John (CDA)
- F.G.P. Reiber (D66)
- C. Kwint (GroenLinks)
- Y van Amerongen (Nederland Duurzaam)
- S. Brau (PvdA)
- T.J. Visser-Hogeterp (ChristenUnie)
De navolgende personen te benoemen tot vervangende leden:
- H. Verhagen (HOP)
- E. Kerk (Senioren Heerhugowaard)
- W. Boer (VVD)
- M. Klercq-Glas (CDA)
- D.A Gosselaar (D66)
- D. Barhorst (GroenLinks)
- S.L. Visser (Nederland Duurzaam)
- J.D. Koppelaar (PvdA)
- A.G. Pool (ChristenUnie)
De navolgende personen te benoemen tot voorzitter resp. plaatsvervangend voorzitter:
-

J.S.L. van Ling-Wanst (CDA) tot voorzitter;
R.E. Vermeulen (VVD) tot plaatsvervangend voorzitter

De navolgende persoon te benoemen tot bestuurlijk coördinator:
- ………….. (……..)
Als verkiesbaar voor deze functie hebben zich aangemeld:
- C. Kwint (GroenLinks)
- F.G.P. Reiber (D66)
- A.M. Valent-Groot (Senioren Heerhugowaard)
1. Inleiding
In zijn vergadering van 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad door middel van het vaststellen
van een verordening besloten een commissie Meespraak & Communicatie in te stellen.

2
Op basis van artikel 5 van die verordening hebben de fractievoorzitters een voordracht gedaan
voor benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden voor de commissie Meespraak en
Communicatie. De gemeenteraad benoemd de leden van de commissie en haar voorzitter.
De voordrachten zijn verwerkt in de tekst van het voorgestelde besluit.
2. Beoogd effect
Met de benoemingen kan de commissie de haar in de verordening opgedragen taken uitvoeren.
3. Argumenten
De voorgedragen kandidaten voldoen aan de benoemingsvereisten.
4. Kanttekeningen
De stemming over personen voor het doen van benoemingen is geheim (art.31 van de
Gemeentewet). De stemming zal daarom plaatsvinden via stembriefjes. Om de stemprocedure
qua uitvoering voor de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden desgewenst te
beperken tot één ronde, wordt door de voorzitter aan u voorgesteld of de namen van de te
benoemen personen gecombineerd kunnen worden op één stembriefje.
De stemming over de benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de
bestuurlijk coördinator zal via separate stembriefjes plaatsvinden.
5. Financiële gevolgen
Er zal sprake zijn van de uitbetaling van presentiegelden overeenkomstig het Besluit
rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers dat onlangs in werking is getreden. De financiële
gevolgen die dat voor deze commissie met zich meebrengt kunnen nog niet concreet in beeld
gebracht worden. Aan de hand van de praktijk moet namelijk bepaald worden of het
commissielidmaatschap een belasting en tijdsbeslag vraagt die wellicht uitgaat boven hetgeen
redelijkerwijs tot het reguliere werk van een raadslid geacht kan worden te behoren (= wettelijk
omschreven criterium).
De financiële consequenties kunnen in de loop van dit jaar bekend zijn en worden vooralsnog
binnen het raadsbudget verantwoord. Zo nodig worden de financiële consequenties voor 2019
aan de raad voorgelegd middels een begrotingswijziging. In de begroting van 2020 zal e.e.a. wel
meegenomen worden.
6. Communicatie
De leden van de commissie en haar voorzitter worden als zodanig vermeld op de raadswebsite.
7. Uitvoering
n.v.t.
8. Monitoring/Evaluatie
n.v.t.
Bijlagenr.
n.v.t.
de raadsgriffier,

Titel/Onderwerp
de voorzitter,

Advies Presidium d.d. 15 januari 2019
RB2018127 Benoeming leden commissie Meespraak & Communicatie: agenderen voor de raad.
Bespreekstuk

Nr.: RB2018127
Voor
Tegen

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van de raadsgriffier en de voorzitter d.d. 24 december 2018 inzake de
benoeming van de leden van de commissie Meespraak & Communicatie;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 8 januari 2019;
gelet op artikel 5 van de Verordening Meespraak & Communicatie
en artikel 31 van de Gemeentewet;
besluit:
De navolgende personen te benoemen tot lid resp. plaatsvervangend lid van de commissie
Meespraak en Communicatie:
HOP
Senioren Heerhugowaard
VVD
CDA
D66
GroenLinks
Nederland Duurzaam
PvdA
ChristenUnie

Lid commissie
R.H. Schoemaker
A.M. Valent-Groot
F. Lammerts
J.H. John
F.G.P. Reiber
C. Kwint
Y van Amerongen
S. Brau
T.J. Visser-Hogeterp

Plv. Lid
H. Verhagen
E. Kerk
W. Boer
M. Klercq-Glas
D.A Gosselaar
D. Barhorst
S.L. Visser
J.D. Koppelaar
A.G. Pool

De navolgende personen te benoemen tot voorzitter resp. plaatsvervangend voorzitter:
Voorzitter
Plv. voorzitter

J.S.L. van Ling-Wanst (CDA)
R.E. Vermeulen (VVD)

De navolgende persoon te benoemen tot bestuurlijk coördinator resp. plaatsvervangend
bestuurlijk coördinator:
Bestuurlijk coördinator
Plv. bestuurlijk coördinator

A.M. Valent-Groot (Senioren Heerhugowaard)
F.G.P. Reiber (D66)

Heerhugowaard, 29 januari 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

