
1 
 

 

ONDERWERP: VERDELING WERKZAAMHEDEN RAADSCOMMISSIES 

Aan de commissie Samen leven en de commissie Samen wonen 

De raad heeft aan het begin van deze raadsperiode besloten te werken met twee commissies op grond 

van artikel 82 Gemeentewet met de namen Samen leven en Samen wonen. 

Gelet op ieders reactie rond het instellen van de commissies is er vanuit gegaan dat de onderwerpen per 

commissie in principe gelijk zijn als in de vorige raadsperiode.  

Globaal betekent dit de harde sector en financiën in Samen wonen en de zachte sector in Samen leven. 

Kijkend naar de portefeuilleverdeling betekent dit in het algemeen de portefeuilles van de 

burgemeester, wethouder Van Os, wethouder Stip en wethouder Piena in de commissie Samen leven en 

die van de wethouders Van der Duijn Schouten en Meij in principe in de commissie Samen wonen. 

Voor enkele beleidsterreinen zijn wisselingen ontstaan tussen de portefeuilles van de wethouders. Het is 

wenselijk om te bepalen of dit ook gevolgen moet hebben voor de verdeling tussen de twee 
raadscommissies. Hierover heeft de griffie gesproken met de beide commissievoorzitters. Daarbij is ook 

de vraag gesteld welke commissie zou moeten gaan over het ‘maatschappelijk vastgoed (inclusief 

onderwijshuisvesting)’. De commissievoorzitters hebben dit geïnventariseerd bij de fractievoorzitters en 
daaruit is gebleken dat het de wens is dit onder te brengen bij de commissie Samen wonen. 

Krachtens artikel 3, vijfde lid, van de Verordening op de raadsvoorbereiding 2022 verdelen de 

vergaderingen (dat zijn de commissies) onderling de onderwerpen. Vandaar dat dit memo thans aan u 

voorligt. 

Onderstaand een schema met de taakvelden waarover u een beslissing wordt gevraagd. Het advies is in 

te stemmen met de in dit schema opgenomen taakverdeling.  

De griffier 

Voorstel verdeling 
Voor onderstaande onderwerpen wordt de volgende verdeling voorgesteld 

Onderwerp Cie 2018 Portefeuille-

houder 

Voorstel cie 2022 

Energietransitie:  

RES, Klimaatvisie en warmtevisie 

Samen 

wonen 

wethouder 

Van Os 

Blijft Samen wonen.  

Wethouder Van Os moet dan 
mogelijk ‘overstappen’ naar deze 

commissie. 
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Circulaire economie, inclusief afval: 

milieu- en duurzaamheidsbeleid, 

afvalplan en afvalbeleid, 

aandeelhoudersvergadering NV BAR 

afvalbeheer 

Samen 

wonen 

wethouder 

Van Os 

Blijft Samen wonen.  

Wethouder Van Os moet dan 

mogelijk ‘overstappen’ naar deze 

commissie. 

Regionale economie: deelname aan 
pijler Economisch Vestigingsklimaat 

van de MRDH, Greenport West-

Holland 

 wethouder 
Van der Duijn 

Schouten 

 

Blijft Samen leven 
Onderwerp komt zelden aan de 

orde. Als het aan de orde komt, 

zal het veelal zijn bij 

Mededelingen 

gemeenschappelijke regelingen.  

Dierenwelzijn.  

(Nu onderdeel Buitenruimte) 

Samen 

leven 

wethouder 

Meij 

Blijft Samen leven 

Wethouder Meij moet dan 
mogelijk ‘overstappen’ naar deze 

commissie. 

Onderwijs Samen 

leven 

wethouder 

Stip 

Blijft Samen leven 

Participatie en communicatie: 

communicatie, participatie, 

wijkprogramma’s en wijkoverleggen. 

Samen 

leven 

wethouder 

Stip 

Blijft Samen leven 

Wijzigt 
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Maatschappelijke vastgoed Samen 

leven 

wethouder 

Van Os 

Naar Samen wonen 

Wethouder Van Os moet dan 

mogelijk ‘overstappen’ naar deze 

commissie. 

Onderwijshuisvesting Samen 

leven 

wethouder 

Stip 

Naar Samen wonen 

Wethouder Stip moet dan mogelijk 

‘overstappen’ naar deze 
commissie. 
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