Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer:

Sliedrecht, 12 mei 2014

Onderwerp:
Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten
Beslispunten
• De heer J.H. Visser (SGP-Christenunie) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Drechtraad
• De heer R. Bijderwieden (VVD) te benoemen tot lid van de Drechtraad met toekenning van
het aan de betreffende partij toegekende stemgewicht.
• De heer G.A. Kieft (VVD) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Drechtraad.
• De stemgewicht van de SGP-Christenunie-fractie te bepalen op 40 en die van de VVD-fractie
op 12.

Samenvatting
Op basis van het verzoek van de SGP-Christenunie-fractie wordt de heer J.H. Visser voorgedragen als
plaatsvervangend lid van de Drechtraad.
Op basis van een verzoek vanuit de VVD-fractie wordt de heer G.A. Kieft voorgedragen als plaatsvervangende lid van de Drechtraad. Het nieuwe raadslid de heer R. Bijderwieden wordt lid van de
Drechtraad.
Door de fracties zijn op 8 april jl. onderstaande leden voorgedragen voor aanwijzing tot lid respectievelijk plaatsvervangend lid van de Drechtraad, incl. het vastgestelde stemgewicht. In vet aangeduid is
de mutatie van de VVD-afvaardiging, waarop dit voorstel is gebaseerd:
Fractie
SGP-ChristenUnie
PRO Sliedrecht
CDA
PvdA
VVD

Lid
C.N. de Jager
W.H. Blanken
T.A. Spek
A. van Rees-Huijzer
R. Bijderwieden

Plv. lid
J.H. Visser
A.L. den Besten
J.K. Lanser
G.A. Kieft

Stemgewicht
40
29
17
12
12

Inleiding
De leden van de Drechtraad worden in de eerste vergadering van de nieuwe raden aangewezen. In
Sliedrecht is dat bepaald op 8 april 2014. Elke fractie is met één lid in de Drechtraad vertegenwoordigd. Per Drechtraadslid kan één plaatsvervangend lid worden aangewezen. Elke fractie krijgt een
stemgewicht op basis van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in zijn gemeente en het aantal behaalde raadszetels in zijn gemeente.

-2Bij de vorming van de GRD hebben de gemeenten verder unaniem als uitgangspunt van beleid vastgesteld dat de door de gemeenteraden in de Drechtraad te benoemen vertegenwoordigers van de in de
raden zitting hebbende raadsfracties ieder voor zich een aandeel in het gemeentelijke stemgewicht van
de Drechtraad hebben gelijk aan dat stemgewicht gedeeld door het totaal aantal raadszetels in de gemeente maal het aantal zetels dat de fractie in de gemeenteraad heeft.
Argumenten
Op 19 maart 2014 hebben in alle deelnemende gemeenten gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Op grond van de verkiezingsuitslag bedraagt het stemgewicht voor de gemeenten:
Gemeente
Alblasserdam
Dordrecht
Hendrik-Ido-Ambacht
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht

Geldig uitgebrachte stemmen
8997
47839
12825
13300
11029
17447

Totaal stemgewicht Drechtraad periode 2014 - 2018

Stemgewicht
89
478
128
133
110
174
1112

De verdeling van de stemgewichten over de fracties in de zes gemeenteraden van de Drechtsteden is
als bijlage bij dit voorstel gevoegd.
Voor Sliedrecht wordt het stemgewicht van 110 als volgt over de fracties verdeeld:
Partij
Sliedrecht: 19 zetels
SGP-ChristenUnie (7)
PRO Sliedrecht (5)
CDA (3)
PvdA (2)
VVD (2)

Geldige stemmen
11029
3695
3027
1674
1418
1215

Stemgewicht
110
40
29
17
12
12

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
• Financiële kaders
n.v.t.
•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
In artikel 9, tweede lid onder a van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is
geregeld dat de Drechtraad wordt samengesteld uit de door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden, waarbij het aantal leden dat per gemeente wordt
aangewezen gelijk is aan het aan fracties dat in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. De raden kunnen per lid van de Drechtraad één plaatsvervanger aanwijzen (artikel 10, lid 4 GRD).
De zittingsperiode van de leden van de Drechtraad is gelijk aan de zittingsperiode van de gemeenteraden (artikel 10, eerste lid GRD). In de eerste vergadering van de zittingsperiode van
de nieuwe raden worden de leden van de Drechtraad opnieuw aangewezen, waarbij aftredende
leden opnieuw aangewezen kunnen worden (artikel 10, lid 3 GRD).
In de Drechtraad wordt een stemverhouding gehanteerd, waarbij elke gemeente zoveel stemmen vertegenwoordigt als bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen geldig in de gemeente zijn uitgebracht. Het stemgewicht van elke gemeente wordt door honderd gedeeld,

-3waarbij de uitkomst naar beneden wordt afgerond op een heel getal (artikel 14, lid 2 GRD).
•

Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit
n.v.t.

•

Communicatie
• Benoemingen vermelden bij de nevenfuncties van de benoemde raadsleden.
• De GR Drechtsteden informeren over de benoeming van de benoemde raadsleden als leden vanuit Sliedrecht van de Drechtraad.
• De GR Drechtsteden informeren over de benoeming van de benoemde raadsleden als
plaatsvervangend leden vanuit Sliedrecht van de Drechtraad.

De voorzitter van de raad van Sliedrecht,

drs. A.P.J. van Hemmen

Raadsbesluit

zaaknummer:

Onderwerp:
Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gezien het voorstel d.d. 12 mei 2014;

Besluit:
•
•
•
•

De heer J.H. Visser (SGP-Christenunie) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Drechtraad
De heer R. Bijderwieden (VVD) te benoemen tot lid van de Drechtraad met toekenning van
het aan de betreffende partij toegekende stemgewicht.
De heer G.A. Kieft (VVD) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Drechtraad.
De stemgewicht van de SGP-Christenunie-fractie te bepalen op 40 en die van de VVD-fractie
op 12.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 13 mei 2014

De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

drs. A.P.J. van Hemmen

