Raadsvergadering d.d. 17 mei 2018
Voorstel no. 54-2018
Agenda no. 17

Aan
de Raad.
Voorstel:
Voorstel tot tijdelijk -tot 1 januari 2019- buiten werking stellen artikel 4 lid 3 Verordening op het
Raadsplein, voor zover het betreft het vereiste dat leden om te kunnen participeren in het Raadsplein
of raadscommissies op de kieslijst van de laatste verkiezingen van de raad staan.
Samenvatting:
In de vergaderingen van het presidium van 11 januari 2018 en 8 februari 2018 is de vraag aan de
orde geweest of het mogelijk is om niet op de kieslijst staande inwoners als lid/ deelnemer te
benoemen in het Raadsplein of in een raadscommissie.
De thans vigerende Verordening op het Raadsplein, zoals die door uw raad is vastgesteld staat dat
niet toe. Een lid of deelnemer dient te voldoen aan de artikelen 10 tot en met 15 van de
Gemeentewet en dient daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst te zijn op de
kandidatenlijst van een fractie (artikel 4 lid 3 Verordening op het Raadsplein). Kortom, de raad heeft
dat verplicht gesteld. De achtergrond daarvoor is dat de raad wil weten wie men aan tafel heeft. De
kandidatenlijst borgt in beginsel de binding met een partij, dit komt tot uitdrukking door plaatsing op
de kieslijst. Dit sluit aan op de verantwoordelijkheid van een partij, die deelneemt aan de
verkiezingen, voor de personen die daar op staan. Immers daaraan voorafgaand worden kandidaten
geselecteerd door het partijbestuur.
De praktijk, ook in de actualiteit in den lande, heeft geleerd hoe belangrijk het is om kandidaten goed
te screenen.
Nu er echter een bijzondere situatie is ontstaan door de langere zittingstermijn van deze raad,
immers een periode van 6 jaar in plaats van 4 jaar, wordt de bepaling door de raadsfracties in
meerderheid belemmerend geacht voor de instroom van potentiële nieuwe raadsleden voor de
toekomst.
De griffier heeft op verzoek van het presidium navraag gedaan bij de andere gemeenten uit
Zaanstreek-Waterland en daar zijn verschillende varianten : geen relatie met de kieslijst (met als
gevolg wel iets meer wisseling in deelnemers gedurende de periode) wel een directe relatie met de
kieslijst en een relatie met de kieslijst die na 2 jaar wordt losgelaten ter voorbereiding op de nieuwe
raadsperiode. Een uitgebreid onderzoek lijkt niet nodig, u kunt het dus zelf bepalen.
Resumerend stelt het presidium stelt u voor om de bepaling -voor zover het betreft het geplaatst zijn
op de kandidatenlijst- tijdelijk buiten werking te laten tot 1 januari 2019.
Financiële consequenties en dekkingsmiddelen: nvt
Gevolgde Procedure:
Uit de vergadering van het presidium van 8 februari is gebleken dat er bij het merendeel van de
fracties behoefte is om op enigerlei wijze nieuwe kandidaten te kunnen opnemen mits daartoe een
zorgvuldige afweging wordt gemaakt door screening als ware iemand lid van de partij en kandidaat
voor de kieslijst
Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten: nvt
Relatie met kerntakendiscussie n.v.t.
Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico´s:
Er is geen hogere wetgeving die artikel 4 lid 3 verplicht stelt, volgens de VNG kan de raad dit
facultatief opnemen in de verordening. Het is dus aan de raad zelf om te oordelen of de bepaling
aangepast dient te worden.
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Eventuele alternatieven en keuzebepaling: n.v.t.
Tijdpad van realisatie: met onmiddellijke ingang na besluitvorming door uw raad.
Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:
na 1 januari 2019
Personele aspecten: nvt

Edam-Volendam, d.d. 12 april 2018
de griffier,
de voorzitter,
mr. M. van Essen.
L.J. Sievers,
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