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Aanwijzen leden en plaatsvervangend leden Drechtraad en toekenning
stemgewichten

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
Het stemgewicht in de Drechtraad als volgt vast te stellen:
Beter voor Dordt
98
VVD
61
CDA
49
D66
49
GroenLinks
49
ChristenUnie/SGP
49
PVV
37
SP
25
VSP
24
PvdA
24
Gewoon Dordt
12
Aan te wijzen als lid van de Drechtraad:
B. C.M Stam namens BVD
J. C. van der Net namens VVD
W. van der Kruijff namens CDA
KJ. Noels namens D66
K. Kruger namens GroenLinks
J. D. Veldman namens ChristenUnie/SGP
D.T.J van Leeuwen namens PVV
C. M. Jager namens SP
M.G. Stolk namens VSP
C.A. van Verk namens PvdA
I. Koene namens Gewoon Dordt
Aan te wijzen als plaatsvervangend lid van de Drechtraad:
M. Nijhof namens BVD
M.P.P.M. Merx namens VVD
M.P.P.M. Weerts namens CDA
K. M. Castelijn namens D66
C.C. van Benschop namens GroenLinks
I. C.G. Klein-Hendriks namens ChristenUnie/SGP
S.A.M. Rutten-Alberts namens PVV
R.A. De Feo-Dudok namens SP
J. J.H. Wisker namens VSP
I.E. Stevens namens PvdA
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Samenvatting

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. De installatie van
de nieuwe Drechtraad en de diverse daaran gerelateerde benoemingen vinden
plaats op dinsdag 17 april 2018. De leden van de Drechtraad worden in de eerste
vergadering van de nieuwe raden van de deelnemende gemeenten aangewezen.
Elke fractie is met één lid in de Drechtraad vertegenwoordigd. Per Drechtraadslid
kan één plaatsvervangend lid worden aangewezen. Elke fractie krijgt een
stemgewicht op basis van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en het aantal
behaalde raadszetels in zijn gemeente.
Inleiding

In artikel 9, tweede lid onder a van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
(GRD) is geregeld dat de Drechtraad wordt samengesteld uit de door de raden van
de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden, waarbij het aantal
leden dat per gemeente wordt aangewezen gelijk is aan het aantal fracties dat in de
gemeenteraad is vertegenwoordigd. De raden kunnen per lid van de Drechtraad één
vaste plaatsvervanger aanwijzen (artikel 10, lid 4 GRD).
De zittingsperiode van de leden van de Drechtraad is gelijk aan de zittingsperiode
van de gemeenteraden (artikel 10, eerste lid GRD). In de eerste vergadering van
de zittingsperiode van de nieuwe raden worden de leden van de Drechtraad
opnieuw aangewezen, waarbij aftredende leden opnieuw aangewezen kunnen
worden (artikel 10, lid 3 GRD).
In de Drechtraad wordt een stemverhouding gehanteerd, waarbij elke gemeente
zoveel geldige stemmen vertegenwoordigt als bij de laatst gehouden
gemeenteraadsverkiezingen. Het stemgewicht van elke gemeente wordt door
honderd gedeeld, waarbij de uitkomst naar beneden wordt afgerond op een rond
getal (artikel 14, lid 2 GRD).
Bij de vorming van de GRD hebben de gemeenten verder unaniem als
uitgangspunt van beleid vastgesteld dat de door de gemeenteraden in de
Drechtraad te benoemen vertegenwoordigers van de in de raden zitting hebbende
raadsfracties ieder voor zich een aandeel in het gemeentelijke stemgewicht van
de Drechtraad hebben gelijk aan dat stemgewicht gedeeld door het totaal aantal
raadszetels in de gemeente maal het aantal zetels dat de fractie in de
gemeenteraad heeft.
Doelstelling

Voorgedragen kandidaten voor de Drechtraad aanwijzen, zodat deze in de
Drechtraad van 17 april aanstaande als lid benoemd kunnen worden.
Kanttekeningen en risico's

Geen.
Kosten en dekking

Aan dit raadsvoorstel zijn geen extra kosten verbonden.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
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Communicatie
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale
raadsnieuwsbrief.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Om de beoogde raadsleden in de Drechtraad van 17 april aanstaande als lid te
kunnen verwelkomen, is besluitvorming nodig in de raadsvergadering van 29 maart
2018.
Bijlagen
Ontwerp besluit
Het Presidium van de gemeenteraad van Dordrecht,
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