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  Raadsvergadering van 9 mei 2017  

 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Domein 

Registratienr. 

Onderwerp 

  

M. Teijema 

0224 – 210 513 

 

17.029990 

wijziging commissie PvdA en Wens4U 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

De fracties van de PvdA en Wens4U hebben verzocht hun afvaardiging in de commissies te wijzigen.  

 

Gevraagde besluit 
De heer Y. de Nijs te benoemen als commissielid voor de PvdA van de raadscommissie Ruimte en 

mevrouw L. Steijger te benoemen als plaatsvervangend commissielid voor Wens4U van de 

raadscommissie Ruimte en de raadscommissie Bestuur. 

 

Aanleiding 
De fracties hebben aangegeven, dat zij graag hun nieuwe leden politieke ervaring willen laten 

opdoen in de commissies. 

  

Belang 
Voor een politieke partij is het van belang om hun afvaardiging in de diverse commissies optimaal te 

kunnen invullen. 

 

Centrale vraag 
Bij dit raadsvoorstel niet van toepassing. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Enthousiaste politiek geïnteresseerde burgers de mogelijkheid geven ervaring op te doen. 

 

Kader 

Op basis van lid 2 van artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies Schagen 2013 worden de 

leden van de commissies op voordracht van de fractie door de raad benoemd. Een lid kan zowel 

raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van toepassing 

op een (plv.) lid van een raadscommissie. Een (plv.) commissielid hoeft tijdens de laatste verkiezingen 

van de raad niet geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van de betreffende fractie. 

 

Argumentatie 
Het is het recht van fracties om leden voor te dragen benoemd te worden tot commissielid van een 

raadscommissie.  Deze commissieleden zijn van belang voor de fracties om voorgenomen besluiten 

goed en grondig voor te bereiden. 

Het alternatief is om niet in te stemmen met de benoeming van commissieleden. Dit leidt echter tot 

het niet goed kunnen uitoefenen van de maatschappelijke taak van fracties en is hierdoor geen 

optie. 
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Maatschappelijk draagvlak 
Dit kopje is niet van toepassing. 

 

 

Financiële consequenties 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit besluit. Commissieleden krijgen per 

bijgewoonde vergadering presentiegeld. Deze presentiegelden zijn opgenomen in de begroting 

onder kostenpost 6001000 Gemeenteraad en commissies. 

 

Communicatie van het besluit 
Commissieleden worden vermeldt, inclusief foto, op pagina van de gemeenteraad op de website 

van de gemeente Schagen. Dit geldt niet voor plaatsvervangende leden. 

 

Realisatie van het besluit 
Dit kopje is niet van toepassing. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stel ik u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

raadsgriffier van de gemeente Schagen 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

 


