Initiatiefvoorstel D66 – Elke fractie minimaal één duo-commissielid voor een beter bestuur
Corsanummer : 2021002947
Van
: D66
Aan
: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 11 november 2021;

Constaterende dat
 Artikel 42, lid 3, van het Reglement van Orde als volgt luidt: `Elke fractie met drie of minder
leden in de raad heeft het recht een duocommissielid voor te dragen die de fractie in de
commissie vertegenwoordigt, met de restrictie dat de som van het aantal raadsleden en alle
duo-commissieleden van die fractie niet meer dan vier bedraagt;

Overwegende dat
 Het duo-commissielidmaatschap mogelijk nieuwe raadsleden kan voorbereiden op een
toekomstig raadslidmaatschap;
 Duo-commissieleden de werkdruk van raadsleden kunnen verminderen;
 Meer duo-commissieleden kunnen zorgen voor een betere kennisborging in de loop van de tijd
en meer stabiliteit;
 Grotere fracties nu niet met duo-commissieleden kunnen werken;
 In artikel 42, lid 1, van het Reglement van Orde een beknoptere versie van de volgende twee
zinnen mogelijk is: `Als de fractie uit vier leden bestaat, mogen er in één commissie twee
leden zitting nemen. Als de fractie groter is dan vier leden, mogen twee leden zitting nemen in
de commissie.`
Besluit
Het Reglement van Orde als volgt te veranderen:


Aan artikel 42, lid 3, wordt toegevoegd: `Elke fractie van vier of meer leden in de raad
heeft het recht om één duo-commissielid voor te dragen.`



Artikel 42, lid 1, wordt veranderd in: `In een raadscommissie heeft één lid per fractie
zitting. Als de fractie uit vier of meer raadsleden bestaat, mogen er in één commissie twee
leden zitting nemen.`

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van11 november 2021.
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, griffier

Toelichting
Deze wijziging maakt het mogelijk dat elke fractie, ongeacht de grootte, in ieder geval één duocommissielid mag voordragen. Het aantal deelnemers aan een commissie verandert niet.

