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Voorstel aanpassing reglement van orde
commissie Sociaal Domein

Schiermonnikoog, 21 november 2017

Aan de Gemeenteraad,
Op 7 mei 2015 heeft uw gemeenteraad de commissie Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog
ingesteld en het reglement van orde van deze commissie vastgesteld. Op 22 maart 2016 heeft u een
wijziging op de werkwijze van de commissie vastgesteld.
In het seniorenconvent is de werking van de commissie Sociaal Domein aan de orde geweest. De
aanleiding was dat in de praktijk blijkt dat het voor de voorzitter en secretaris ( tevens notulist) van de
commissie lastig is om actief deel te nemen aan de inhoudelijke discussies tijdens de
commissievergaderingen. In het reglement van orde van de commissie is geregeld dat de commissie
uit zijn midden een voorzitter benoemt (artikel 1). De voorzitter neemt deel aan de vergadering en
heeft stemrecht (artikel 3). Bij afwezigheid van de voorzitter is één van de commissieleden
plaatsvervangend voorzitter (artikel 6). Voor de secretaris zijn alleen de taken geregeld (artikel 4).
Deze functie is vervuld door een lid van de commissie.
Bij de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, die vergelijkbaar is qua ledensamenstelling, zijn de
functies van voorzitter en secretaris anders geregeld. Bij de commissie RO is vastgesteld dat de
voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter door de raad uit zijn midden wordt benoemd. Het
secretarisschap wordt vervuld door de beleidsambtenaar RO van de gemeente Schiermonnikoog.
In het seniorenconvent is de conclusie getrokken dat het de werking van de commissie Sociaal
Domein ten goede zal komen als ook deze commissie een voorzitter/plaatsvervangend voorzitter krijgt
die niet uit het midden van de commissie is benoemd, maar uit de raad en een secretaris die geen lid
is van de commissie.
Wij stellen u daarom het volgende voor:
-het Reglement van Orde Commissie Sociaal Domein gemeente Schiermonnikoog als volgt aan te
passen.
• Artikel 1b: de voorzitter alsmede de plaatsvervangend voorzitter wordt door de raad uit zijn
midden benoemd. (ipv de door de commissie uit zijn midden benoemde voorzitter)
•Artikel 3a: verwijderen ‘De voorzitter neemt deel aan de vergadering en heeft stemrecht’.
•Artikel 3d: verwijderen ‘Het woordvoerderschap van de commissie Sociaal Domein’.
•Artikel 4: toevoegen ‘Niet zijnde een lid van de commissie’.
•Artikel 6: Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend
voorzitter. (ipv één van de leden).
-de heer Hagen te benoemen als voorzitter van de commissie Sociaal Domein en de heer Carrette als
plaatsvervangend voorzitter. De griffier als secretaris van de commissie te benoemen. Er vindt geen
wijzigingen plaats in de samenstelling van de benoemde leden, mevrouw Van der Meulen en
mevrouw Been blijven namelijk lid van de commissie.
Het seniorenconvent van de raad van de gemeente Schiermonnikoog,
de griffier,
de voorzitter,
M. van der Meer

I van Gent

