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Bestuur en samenwerking
A a n w i j z e n voorzitters a d v i e s c o m m i s s i e s

Voorgesteld besluit
Aan te wijzen als voorzitters van de adviescommissies tot de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen:
Commissie Bestuur en Middelen
Mevrouw N. de Smoker-van Andel
De heer P J . Heijkoop
De heer H J . Tazelaar
Commissie Fysieke Leefomgeving
De heer J.D. Veldman
de heer A. Karapinar
Mevrouw C M . Jager
Commissie Sociale Leefomgeving
Mevrouw I. Koene
Mevrouw S . M . Wemmers-Wanrooij
De heer C A . van Verk

Samenvatting
De benoeming van de externe gespreksleiders voor de adviescommissie loopt tot
het zomerreces 2015. Aangezien externe gespreksleiders voor begeleiding van de
vergadering van de adviescommissie (conform artikel 82 Gemeentewet) wettelijk
niet toegestaan zijn, is besloten dat voor de commissievergaderingen 9 raadsleden
aangewezen zullen worden tot voorzitter van de adviescommissies. Dit zal na het
zomerreces ingaan.
Inleiding
De benoeming van de externe gespreksleiders loopt tot het zomerreces 2015.
Externe gespreksleiders voor de commissievergaderingen (zoals bedoeld in artikel
82 Gemeentewet) zijn wettelijk niet toegestaan. Als er sprake is van een artikel 84
(Gemeentewet) commissie is dit wel mogelijk. In het laatste geval hebben
raadsleden geen immuniteit tijdens de vergadering. Op 16 april 2015 overwoog het
presidium van de gemeenteraad van Dordrecht dat de immuniteit binnen de artikel
82 commissie hoog wordt geacht en daarom de voorkeur gegeven wordt de
adviescommissies formele raadscommissies conform art 82 Gemeentewet te laten
zijn. Dit betekent dat alleen raadsleden in aanmerking komen voor het
voorzitterschap van de artikel 82 commissie. Er zal een poule van voorzitters
komen van drie voorzitters per commissie, zodat een voorzitter maar lx per
vergadercyclus ingedeeld wordt en dit ook voor kleine fracties te organiseren is.
Iedere fractie levert (tenminste) één voorzitter.
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Datum 13 mei
Ons kenmerk

Doelstelling
Met de aanwijzing van de voorzitters hebben alle commissies vanaf 1 september
2015 weer een voorzitter.
Kosten en dekking
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
Communicatie en inclusief beleid
Over de aanwijzing van de voorzitters zal zowel intern als extern worden
gecommuniceerd. Het inclusief beleid is niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Omdat de benoeming van de plaatsvervangende voorzitters en de externe
gespreksleider per 8 juli 2015 afloopt, is dit tevens de fatale beslisdatum.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
Namens het Presidium van de gemeente Dordrecht,
De griffier,
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de voorzitter,

