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Onderwerp

Functioneren regioraadslid Wormerland in de Stadsregio
Amsterdam

Gevraagde beslissing

Een kaderstelling voor het functioneren van het
regioraadslid in de Stadsregio Amsterdam

Bevoegdheid

De gemeenteraad van de gemeente Wormerland

Inleiding en probleemstelling

Sedert het aantreden van deze gemeenteraad zijn
gemeenteraadsleden benoemd tot Regioraadslid en
plaatsvervangend Regioraadslid in de Stadsregio
Amsterdam. Het nemen van weloverwogen beslissingen
en het voorbereiden van weloverwogen bijdragen vereist
voorbereidend overleg met de gemeenteraad van
Wormerland, ambtelijke ondersteuning, het college van
B&W en binnen het ISW. Onvoldoende voorbereiding zou
kunnen leiden tot het naar voren brengen van standpunten
die geen democratisch draagvlak hebben binnen de
gemeente Wormerland.

Oplossing

We stellen voor een structuur in het leven te roepen die
het voor het Regioraadslid en het plaatsvervangend
Regioraadslid mogelijk maakt in de Regioraad van de
Stadsregio Amsterdam standpunten naar voren te brengen
die een breed democratisch draagvlak hebben binnen de
gemeente Wormerland en binnen het ISW. Op deze wijze
worden de belangen van de gemeente Wormerland binnen
de Stadsregio Amsterdam optimaal behartigd.
Deze structuur zou er als volgt kunnen uitzien:
- Ruim voorafgaand aan de vergaderingen van de
Regioraad, dus snel volgend op de ontvangst van
de stukken, wordt de inhoud van de voorstellen
besproken met vertegenwoordigers uit de
gemeenteraad van Wormerland, de betrokken
ambtenaren, een vertegenwoordiger van het
college van B&W. Een en ander dient plaats te

-

-

-

vinden in een aparte vergadering, mogelijk in een
van de voorronden van de gemeenteraad, met een
een onafhankelijk voorzitter en een notulist.
Het Regioraadslid en/ of het plaatsvervangend
Regioraadslid heeft overleg binnen het ISW. Ook
dit dient plaats te vinden in een aparte vergadering,
waarbij alle Regioraadsleden van het ISW, een lid
van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio
Amsterdam, een vertegenwoordiger van het
Dagelijks Bestuur van het ISW en ambtelijke
ondersteuning aanwezig zijn. Ook van deze
vergadering worden notulen gemaakt, die ter
inzage aan de gemeenteraad van Wormerland
worden verzonden.
Het staat het Regioraadslid en het
plaatsvervangend Regioraadslid vrij eveneens toe
te treden tot de politieke fractie van de eigen partij
en deze te vertegenwoordigen, mits deze
vertegenwoordiging niet indruist tegen de belangen
van de gemeente Wormerland en de gezamenlijke
belangen van het ISW. Bij tegenstrijdige
standpunten dient het Regioraadslid van de
gemeente Wormerland deze gemeente te
vertegenwoordigen.
De door het Regioraadslid en/of het
plaatsvervangend Regioraadslid wordt aan de
gemeenteraad van Wormerland verslag gedaan
van de vergaderingen van de Regioraad van de
Stadsregio Amsterdam.

Meetbare
doelstellingen/output

Het Regioraadslid vertegenwoordigt voor ieder zichtbaar
en controleerbaar de gemeente Wormerland binnen de
Stadsregio Amsterdam en de Regioraad.

Beslag op middelen

Een bedrag voor ambtelijke ondersteuning voor wat betreft
het vooroverleg van het Regioraadslid met de
vertegenwoordigers van gemeenteraad en college van
B&W van Wormerland.

Evaluatie

De evaluatie vindt plaats na de vergaderingen van de
Regioraad van de Stadsregio Amsterdam als het
Regioraadslid en/ of het plaatsvervangend Regioraadslid
verslag uitbrengt.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter
inzage.
Fractie SP
Fractie VLW
J. Mandjes
Bijlage: besluit

S.C. Kleijhorst

De raad van de gemeente Wormerland
Gelet op het feit dat de gemeente Wormerland goed vertegenwoordigd moet worden in de
regioraad van de Stadsregio Amsterdam
Gelezen het voorstel van de raadsleden Hans Mandjes (SP) en Sandra Kleijhorst (VLW)
d.d. 12 augustus 2010
besluit:
-

voortaan, voorafgaand aan de vergadering van de regioraad van de Stadsregio
Amsterdam een vergadering plaats te laten vinden waarin het Regioraadslid zich op
de hoogte kan stellen van de opvattingen van andere gemeenteraadsleden
voorzover het ISW voorbereidende vergaderingen organiseert het Regioraadslid
tevens de gelegenheid te geven deze vergaderingen te bezoeken en zich op de
hoogte te stellen van de opvattingen die binnen het ISW leven
het Regioraadslid de gelegenheid te geven toe te treden tot diens eigen politieke
fractie, mits het Regioraadslid de belangen van de gemeente Wormerland
vertegenwoordigt
het Regioraadslid op te dragen aan de gemeenteraad verslag te doen van de
vergaderingen van de Stadsregio Amsterdam
Aldus besloten in de openbare
vergadering van de Raad van de
gemeente Wormerland,
gehouden op 31 augustus 2010
de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

