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Benoemingen diverse functies

Steenbergen, 12 april 2018

Aan de raad,
1. Inleiding
Op 29 maart jl. is de nieuw gekozen gemeenteraad geïnstalleerd. Dat maakt dat de vacatures die zijn
ontstaan na de laatste gemeenteraadsverkiezingen opgevuld kunnen worden. De werkzaamheden van
een raadslid zijn divers en afwisselend. Naast de reguliere oordeelvormende en besluitvormende
vergaderingen participeren raadsleden in diverse overlegorganen als voorzitter of als deelnemer.
Vanwege dat vanaf de maand mei de vergadercyclus weer terug in zijn normale ritme keert en diverse
overleggen opstarten, wordt dit voorstel nu aan u voorgelegd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
voor enkele functies het mogelijk is deze op een later moment te effectueren.
Voor diverse functies, waaronder diverse voorzittersfuncties, zijn in de presidiumvergadering van
afgelopen januari de profielen vastgesteld. In dit voorstel worden de diverse functies nogmaals
benoemd en toegelicht. De profielen zijn tevens als bijlagen toegevoegd. U wordt verzocht binnen uw
fractie leden voor te dragen voor deze functies zodat zij in de besluitvormende vergadering van 19 april
kunnen worden benoemd.
2. Benoemingen
a. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft momenteel één vervanger. Het Reglement van orde biedt
deze mogelijkheid. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis en
is belast met het vervullen van de taken zoals genoemd in artikel 2 van het Reglement van orde. Het
reglement bepaalt echter niet het aantal. Om de kwetsbaarheid van de functie zo klein mogelijk te
maken, wordt u voorgesteld, in tegenstelling tot het verleden, voor deze functie een eerste en
tweede plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Voor de plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad is een profiel vastgesteld (bijlage).
Voor de functie van plaatsvervangend voorzitter wordt een eerste en tweede plaatsvervangend
voorzitter benoemd. Het betreft twee benoemingen. De fracties dragen kandidaten voor. De
gemeenteraad benoemt de plaatsvervangend voorzitters door middel van schriftelijke stemming.

Ter inzage ligt:

b. Voorzitters beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen.
De voorzitters leiden de vergaderingen volgens de bepalingen in het Reglement van orde. In totaal
worden vier voorzitters benoemd. Voor de voorzitter van de oordeelvormende vergadering is een
profiel vastgesteld (bijlage). De voorzitters werken volgens een rooster waarbij iedere voorzitter
ongeveer één keer in de twee maanden een vergadering voorzit. De voorzitters vormen met elkaar
(en met de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad) de agendacommissie.
Er worden vier voorzitters voor de oordeelvormende vergaderingen benoemd. De fracties dragen
kandidaten voor. De gemeenteraad benoemt de vier kandidaten door middel van schriftelijke
stemming.
c. Voorzitter en leden van het audit committee.
Het audit committee volgt de P&C cyclus van de organisatie en gaat hierover in gesprek met het
hoofd financiën, de concern controller en de accountant. In het audit committee worden ideeën
ontwikkeld om de gemeentelijke financiën door te ontwikkelen, de kaderstellende en controlerende
taken van de raad binnen de P&C cyclus te versterken en de gemeentelijke financiën transparant te
presenteren. Het audit committee bestaat uit één (burger)lid per fractie. De fractie die de voorzitter
levert heeft geen andere vertegenwoordiger in het audit committee. Het audit committee kiest uit
haar midden de voorzitter. Voor de voorzitter van het audit committee is een profiel vastgesteld
(bijlage).
Het audit committee bestaat uit één vertegenwoordiger per fractie. Iedere fractie draagt één
(burger)lid voor. De voorgedragen leden worden door de gemeenteraad benoemd door middel van
schriftelijke stemming.
d. Voorzitter en leden werkgroep bestuurlijke vernieuwing.
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft als doel ideeën en voorstellen te doen voor
bestuurlijke vernieuwing in de breedste zin van het woord. De werkgroep kiest uit zijn midden een
voorzitter. De fractie waar de voorzitter uit afkomstig is wordt in de gelegenheid gesteld een
fractielid als lid van de werkgroep te laten benoemen, dit zal dan als separaat voorstel aan de
gemeenteraad worden aangereikt. De fractie waar de voorzitter uit afkomstig is levert dus ook een
werkgroeplid. De leden van de werkgroep worden door de raad benoemd. Voor de voorzitter van de
werkgroep bestuurlijke vernieuwing is een profiel vastgesteld (bijlage).
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing bestaat uit een voorzitter en één afgevaardigd (burger)lid
per fractie. Een fractie kan een kandidaat voordragen voor het voorzitterschap en als lid van de
werkgroep. De gemeenteraad benoemt de voorzitter en de leden van de werkgroep door middel
van schriftelijke stemming.
e. Leden rekenkamercommissie.
De rekenkamercommissie is een adviescommissie van de gemeenteraad en doet onderzoek naar de
rechtmatigheid, doeltreffendheid en effectiviteit van gemeentelijk vastgesteld beleid. De
rekenkamercommissie Steenbergen bestaat uit 3 externe leden, een secretaris en twee raadsleden.
De raadsleden zijn adviseurs van de commissie en bewaken de structuur. Van de deelnemende
raadsleden wordt verwacht affiniteit te hebben met onderzoek en tijd te hebben om kritisch mee te
denken.
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Voor de rekenkamercommissie kunnen twee leden uit de raad worden benoemd. De fracties dragen
kandidaten voor. De gemeenteraad benoemt de leden door middel van schriftelijke stemming.
f. Voorzitter en leden werkgeverscommissie.
De werkgeverscommissie is de afvaardiging van de gemeenteraad als werkgevers van de griffie en
hiermee het directe aanspreekpunt van de griffie. Deze commissie bestaat uit drie raadsleden en
werkt volgens een vastgestelde verordening. Bij de evaluatie van de werkgeverscommissie begin dit
jaar is het presidium aangegeven dat het van belang is dat in de commissie zowel de oppositie als de
coalitie vertegenwoordigd zijn. De verordening op de werkgeverscommissie spreekt over
‘verschillende fracties’. De commissie wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Hiertoe is een profiel
vastgesteld dat als bijlage is toegevoegd.
Voor de werkgeverscommissie worden drie leden van de gemeenteraad benoemd. De voorzitter
wordt door de leden zelf aangewezen. Benoeming geschiedt in de gemeenteraadsvergadering door
middel van schriftelijke stemming.
g. Afgevaardigden bijeenkomsten Gemeenschappelijke Regelingen
De gemeente werkt steeds meer samen met andere gemeenten en partijen voor de uitvoering van
diverse werkzaamheden, denk hierbij aan de GGD, de Regio West-Brabant of het
werkvoorzieningschap. De bijeenkomsten zijn wisselend van frequentie per gemeenschappelijke
regeling. In de presidiumvergadering van januari is bij wijze van proef het ‘adoptantensysteem’
ingesteld waarbij voor iedere GR twee leden (en een reservelid) van de gemeenteraad bereid zijn
om de (informatie)bijeenkomsten bij te wonen en hiervan terugkoppeling te geven.
Op een later moment wordt bij het presidium terug gekomen om deze afgevaardigden te
benoemen.
3. Vervolg
In de besluitvormende vergadering van 19 april vindt besluitvorming plaats over de benoemingen van
de diverse functies. Om dit voor te kunnen bereiden is u gevraagd uiterlijk maandag 16 april bij de
griffie aan te geven welke leden uit uw fractie deel zullen nemen aan de diverse overlegorganen en wie
de kandidaten zijn voor de diverse benoembare functies. In de besluitvormende vergadering wordt over
personen schriftelijk gestemd. Indien u nog niet zover bent kan over een aantal benoemingen op een
later tijdstip besluitvorming plaatsvinden. Het staat het presidium uiteraard vrij dit aan te geven.
4. Voorstel
U wordt voorgesteld in uw vergadering de voorgedragen leden te benoemen.
Hoogachtend,
Het presidium,
de griffier

de burgemeester

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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