RAADSVOORSTEL

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Datum aanmaak

25 maart 2012

Onderwerp

Verordening commissie Structuurvisie 2012

Programma en portefeuillehouder

Programma 5, portefeuillehouder R.P. Hendriks

Raadsvergadering

27 maart 2012

Onderwerp

Verordening commissie Structuurvisie 2012

Gevraagde beslissing

De raad wordt gevraagd in te stemmen met:
1. het instellen van een raadscommissie Structuurvisie
2012,
2. het vaststellen van de Verordening op de
raadscommissie Structuurvisie 2012
3. het benoemen tot voorzitter van de commissie
Structuurvisie 2012: J.M. Schalkwijk
4. het benoemen tot leden van deze commissie: de heren
H.R. Roeleveld, R.J.G. Berkhout, H. Onderwater,
M.P.M. van Tol, J.N. Stevens en J.H. Broenland.

Bevoegdheid

De raad is bevoegd op grond van artikel 84 van de
gemeentewet.

Inleiding en probleemstelling

Op 24 januari jl. is tijdens de voorronde van de raad de
ontwikkeling van de Structuurvisie besproken. Deze bespreking
heeft geleid tot nader overleg tussen alle fracties over de wijze
waarop de raad betrokken wenst te worden bij de voorbereiding
van deze Structuurvisie. Voorgesteld wordt om een commissie
ex. Artikel 84 van de gemeentewet in te stellen waarin alle
fracties vertegenwoordigd zijn. Uitgangspunt is dat de
portefeuillehouder altijd aanwezig zal zijn bij besprekingen van
deze commissie en zal deelnemen aan de beraadslagingen.
Ondersteuning wordt verleend vanuit de ambtelijke organisatie
en de griffie. Desgewenst worden ook externe deskundigen
uitgenodigd.

Oplossing

De raad wordt voorgesteld een commissie in te stellen en de
voorzitter en de leden te benoemen.

Meetbare doelstellingen/output

Een commissie Structuurvisie 2012 die de voorbereiding van de
Structuurvisie in samenspraak met de portefeuillehouder ter
hand neemt.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Bijlage: besluit

De griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
Gehoord het presidium d.d. 13 maart 2012;
b e s l u i t:
De raad wordt gevraagd in te stemmen met:
1. het instellen van een raadscommissie Structuurvisie 2012,
2. het vaststellen van de Verordening op de raadscommissie Structuurvisie 2012
3. het benoemen tot voorzitter van de commissie Structuurvisie 2012: J.M. Schalkwijk
4. het benoemen tot leden van deze commissie, de heren:
• H.R. Roeleveld,
• R.J.G. Berkhout,
• H. Onderwater,
• M.P.M. van Tol,
• J.N. Stevens
• J.H. Broenland.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 27 maart 2012
de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

