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Gevraagde beslissing(en):
1. Artikel 4.1 van de Verordening commissie Sociaal Domein 2015-2018 te wijzigen
Van: De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 door de raad benoemde raadsleden of
burgerraadsleden, die een afspiegeling vormen van de raad.
In: De commissie bestaat uit maximaal één lid per fractie van de gemeenteraad.
2. Te benoemen tot lid van de commissie Sociaal Domein:
 J.D. Visser (Joke, DL)
 J.A. Hofman (Jan, VVD)
 E. Bodegraven (Esther, KL)
 A. van der Starre (André, SL)
 M.C. Bovenkerk (Pauline, GL)
 F.J.A. Zutt (Frank, CDA)
 L.C. van der Zee (Lea, HvL/D66)
 E. de Jong (Ellen, CU)
 A.E. Glas (Arthur, PvdA)
Inleiding
In de raad van 17 februari 2015 is door de raad een motie aangenomen met het verzoek de
Commissie Sociaal Domein in te stellen, de bijbehorende verordening op de commissie Sociaal
Domein vast te stellen en vijf (burger)raadsleden te benoemen als lid van de commissie Sociaal
Domein 2015-2018.
De zittingsperiode van de vorige leden van de commissie is geëindigd aan het einde van de
zittingsperiode van de raad, wat 28 maart 2018 was.
Omdat er geen reden is het aantal leden van de commissie te maximeren op vijf, terwijl meer fracties
een lid voordragen, is het eerste voorstel om dit artikel in de verordening te wijzigen. Elke fractie zou
een lid moeten kunnen leveren. Al moet ook gezegd worden dat de vergaderingen openbaar zijn, dus
fracties ook voor een minder formele afvaardiging kunnen kiezen.
Het tweede beslispunt is om de door de fracties voorgedragen kandidaten te benoemen als lid van de
commissie Sociaal Domein.
Beoogd effect
Een commissie die goed kan functioneren vanwege een goede bezetting.
Argumenten

1.1

Fracties die een kandidaat voordragen als lid, moeten er niet tegenaan lopen dat dit lid
afgewezen wordt, omdat er een gemaximeerd aantal leden in de commissie zit.

2.1 De voorgedragen leden benoemen om zo in de bemensing van de commissie te voorzien

Kanttekeningen
Geen
Communicatie
De gewijzigde verordening wordt op de daarvoor bedoelde wijze gepubliceerd.
Participatie (Interactief werken)
Binnen de nieuw benoemde commissie sociaal domein zal samen met de oud-leden geëvalueerd
worden of de commissie de afgelopen jaren gefunctioneerd heeft zoals verwacht en of en hoe de
commissie in de toekomst zou moeten functioneren.
Welke participatievorm, door wie, hierbij ingezet wordt, zal nog nader bepaald worden door de
commissie.
Financiën
Met de vergoeding voor de burgerraadsleden is in de begroting rekening gehouden.
Vervolgstappen
Geen
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Geen
Bijlagen ter informatie
Geen
Zuid-Scharwoude 13 april 2018,
De griffier van Langedijk

drs. G.J. de Graaf
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Voorstel tot benoeming leden van de commissie Sociaal Domein

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier van 13 april 2018, nummer ..;
gelet op artikel 4 van de Verordening commissie Sociaal Domein 2015-2018;

b e s l u i t:

1. Artikel 4.1 van de Verordening commissie Sociaal Domein 2015-2018 te wijzigen
Van: De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 door de raad benoemde raadsleden of
burgerraadsleden, die een afspiegeling vormen van de raad.
In: De commissie bestaat uit maximaal één lid per fractie van de gemeenteraad.
2. Te benoemen tot lid van de commissie Sociaal Domein:
 J.D. Visser (Joke, DL)
 J.A. Hofman (Jan, VVD)
 E. Bodegraven (Esther, KL)
 A. van der Starre (André, SL)
 M.C. Bovenkerk (Pauline, GL)
 F.J.A. Zutt (Frank, CDA)
 L.C. van der Zee (Lea, HvL/D66)
 E. de Jong (Ellen, CU)
 A.E. Glas (Arthur, PvdA)

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 april 2018.

De plaatsvervangend voorzitter,

De griffier

H. de Graaf

drs. G.J. de Graaf

