
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Wijzigingen in de Algemene Commissieverordening - artikel 5 lid 1b 

Schaduwraadsleden -  
BBV nr: 2014/ 

 

 

 

1. Inleiding 

Raadslid Frank Visser (CU) heeft een initiatiefvoorstel gedaan (d.d. 8 april 2014) dat 

in combinatie met een behandelvoorstel van de voorzitter van de raad en de griffier 

als ingekomen stuk bij de agenda van de commissie Bestuur van 17 april jl. is 

aangehecht. Het stuk is in dezelfde vergadering ter sprake gebracht. 

Het initiatiefvoorstel behelst een wijziging van artikel 5 lid1b  van de Algemene 

Commissieverordening en is gericht op uitbreiding van het aantal maximaal te 

benoemen schaduwraadsleden per fractie van twee naar drie. In de begeleidende brief 

is een behandelvoorstel gedaan.  

 

Commissiebespreking op 17 april van voorstel en brief heeft in meerderheid geleid 

tot de wens om het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Algemene 

Commissieverordening bij eerstvolgende gelegenheid ter besluitvorming over te 

nemen. Ten behoeve van advisering van de raad te bespreken in de commissie 

Bestuur van 8 mei en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad in zijn 

vergadering van 15 mei 2014. Het behandelvoorstel gedaan door de raadsvoorzitter 

en griffier is voor kennisgeving aangenomen. 

 

(Wijzigingen van) de reglementen van de raad ondersteunen de eigen werkwijze en 

beogen het faciliteren van een rechtmatige en zorgvuldige voorbereiding en 

totstandkoming van het besluitvormingsproces. 

 

2. Voorstel aan de raad 

i.c. de voorzitter van het presidium verzoekt de raad ter besluitvorming aan te nemen  

het initiatief van raadslid Visser d.d. 8 april 2014, waarin wordt voorgesteld om 

artikel 5 lid 1b van de Algemene Commissieverordening van de gemeente Haarlem 

aan te passen; waarbij het artikel komt te luiden: 

 

 1b. Een raadslid kan ten hoogste één persoon die geen raadslid is als zijn  

             plaatsvervanger voordragen. Deze mogelijkheid geldt bij meerhoofdige fracties  

             bovendien voor maximaal drie raadsleden. Fracties bestaande uit één of twee  

             personen die zelfstandig een zetel hebben verworven bij de verkiezingen kunnen  

             maximaal drie schaduwraadsleden voordragen. 

 

 

3. Bijlagen 

 Initiatiefvoorstel van raadslid F. Visser (CU)  d.d. 8 april 2014, 

 

 

 

Voorzitter van het presidium, 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het initiatiefvoorstel van raadslid F. Visser, 

 

Besluit: 

 

tot het aanpassen van artikel 5 lid 1b van de Algemene Commissieverordening,  

waarbij het artikel 5 lid 1b komt te luiden: 

 

“Een raadslid kan ten hoogste één persoon die geen raadslid is als zijn  

  plaatsvervanger voordragen. Deze mogelijkheid geldt bij meerhoofdige fracties  

  bovendien voor maximaal drie raadsleden. Fracties bestaande uit één of twee  

  personen die zelfstandig een zetel hebben verworven bij de verkiezingen kunnen  

  maximaal drie schaduwraadsleden voordragen.” 

 

 

Deze wijziging treedt in werking een dag na publicatie van de aangepaste verordening. 

 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

 

 

 

De griffier    De voorzitter 


