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Agendapunt 6

Schiermonnikoog, 7 april 2016

Aan de Gemeenteraad
In de vergadering van het seniorenconvent van 2 februari jl. is naar voren gekomen, dat het wenselijk
is enkele verordeningen en regelingen te wijzigen.
De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling
De commissie bestaat op dit moment met uitzondering van de voorzitter uit niet-raadsleden. De
bedoeling daarvan was om niet-raadsleden meer bij het ruimtelijk beleid van Schiermonnikoog te
betrekken.
De commissie wordt geconfronteerd met het gegeven, dat de meeste van deze mensen hun
lidmaatschap om uiteenlopende redenen willen neerleggen of al hebben neergelegd, wat het
functioneren van de commissie ondermijnt.
Het seniorenconvent gaat er van uit, dat het functioneren van de commissie kan verbeteren, wanneer
de samenstelling wordt aangepast in die zin, dat deze bestaat uit 4 raadsleden (uit elke fractie één),
uit 4 burgerleden (uit elke fractie één, te rekruteren uit de inwoners van Schiermonnikoog), uit een
onafhankelijk voorzitter vanuit de raad en uit een extern deskundige.
Het seniorenconvent wil mede op basis van het algemene uitgangspunt om zoveel mogelijk
transparant te werken vast blijven houden aan het openbare karakter van de vergaderingen, zij het
dan, dat de commissievergaderingen niet meer via SchiermonnikoogTV worden uitgezonden.
De commissie Sociaal Domein
Het Reglement van Orde van de commissie Sociaal Domein bepaalt onder andere, dat de
vergaderingen van de commissie niet openbaar zijn (artikel 7, lid e). De achtergrond daarvan is, dat er
vertrouwelijke informatie behandeld moet kunnen worden. Het seniorenconvent heeft zich inmiddels
op het standpunt gesteld, dat niet alleen vergaderingen van de raad, maar ook vergaderingen van
raadscommissies in principe openbaar moeten zijn. Om tegemoet te komen aan de wenselijkheid om
bepaalde zaken vertrouwelijk te kunnen behandelen stellen wij voor de mogelijkheid in het Reglement
van Orde op te nemen in beslotenheid te vergaderen voor het behandelen van zaken met een
vertrouwelijk karakter. Bij het rondzenden van de verslagen van de vergaderingen van de commissie
kan in voorkomende gevallen met de vertrouwelijkheid rekening gehouden worden door af te spreken,
dat in die gevallen de verslagen bij de griffier voor raadsleden ter inzage liggen.
De commissie Financiën
In mei 2014 heeft uw raad bepaald, dat de portefeuillehouder financiën voorzitter is van de commissie
Financiën. Artikel 82, lid 4 van de Gemeentewet bepaalt, dat een raadslid voorzitter van een
raadscommissie is. Om de samenstelling van de commissie Financiën in overeenstemming te
brengen met de wet stellen wij u voor om de heer H.D.J. Carrette te benoemen als voorzitter van de
commissie Financiën. Wij gaan er van uit, dat de portefeuillehouder en de beleidsmedewerker
financiën bij de vergaderingen van de commissie aanwezig kunnen zijn. De vergaderingen van de
commissie Financiën zijn openbaar.

Resumerend stellen wij u voor:


Artikel 4 van de Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Schiermonnikoog
als volgt te wijzigen: De commissie bestaat uit de volgende personen:
Een onafhankelijk voorzitter vanuit de raad
Vanuit de raad: De raad benoemt per fractie één lid op
voordracht van de fractie
Als burgerleden: De raad benoemt per fractie één lid op
voordracht van de fractie
Een extern deskundige.
De leden worden benoemd door de raad.



Artikel 7, lid e van het Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein gemeente
Schiermonnikoog als volgt te wijzigen: De vergaderingen van de commissie Sociaal
Domein zijn openbaar. Op voorstel van de voorzitter kan de commissie besluiten in
beslotenheid te vergaderen voor het behandelen van zaken met een vertrouwelijk
karakter.



Het overzicht van de samenstelling van de adviescommissies aan het college van
burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog en van de vertegenwoordiging van de
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders in diverse instanties,
vastgesteld in mei 2014, zodanig te wijzigen, da de heer H.D.J. Carrette wordt benoemd
als voorzitter van de commissie Financiën.

Het seniorenconvent van de gemeenteraad van Schiermonnikoog,

D.J. Stellingwerf, voorzitter.

S.T. van der Zwaag, griffier.

