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Benoeming raadsleden in programmacommissie Trefpunt/Presidium

BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Niet van toepassing
REDEN VAN AANBIEDING

Gebleken is dat de onderlinge samenwerking in de programmacommissie Trefpunt te wensen overlaat.
In overleg met de huidige leden van die commissie wordt nu een geheel vernieuwde samenstelling
voorgesteld en ter benoeming aan de raad aangeboden.

SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT

PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

De fractievoorzitters zijn geraadpleegd en via hen zijn de nieuwe kandidaten voorgesteld

VOORSTEL AAN DE RAAD

Als voorzitter en tevens lid van het Presidium te benoemen:
De heer F. van Grouw (SP)
en als leden te benoemen:
De heer I. Cetinkaya (D66)
De heer G. Genc (PvdA)
De heer C.H.W. de Jong (Pro Hengelo)
De heer R.G. Kok (VVD)
De heer J. Kruiskamp (CDA)
Als lid van het Presidium te benoemen: de heer L.F.M. Janssen (Pro Hengelo).
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AANLEIDING EN DOEL

Aanleiding en doel
Op 27 april 2010 heeft de raad benoemingen verricht voor de bemensing met
gemeenteraadsleden van de verschillende commissies, werkgroepen e.d. voor de
bestuursperiode 2010-2014. Tussentijds heeft uw raad nog één wijziging in de
samenstelling aangebracht, vanwege het vertrek van een raadslid uit de raad,
waardoor een vervanging vanuit diezelfde fractie noodzakelijk was. Gebleken is
dat de onderlinge samenwerking in de programmacommissie Trefpunt geleidelijk
aan steeds meer te wensen overliet. In overleg met de huidige leden van die
commissie (benoemd door de raad d.d. 27 april 2010) wordt nu een geheel
vernieuwde samenstelling voorgesteld en ter benoeming aan de raad aangeboden.

OVERWEGINGEN

De trefpuntbijeenkomsten, georganiseerd door de raad, betekenen een waardevolle bijdrage aan de
participatiemogelijkheden voor inwoners, bedrijven en instellingen in Hengelo.
De onderlinge samenwerking in de programmacommissie Trefpunt werd met name na de zomer van
2011 moeilijker. Signalen daarover, van raadsleden o.a. in een commissievergadering en in een
raadsvergadering, zijn opgepakt om tot verbetering te komen. Alhoewel de wil er bij eenieder is om tot
minder onderlinge discussie en meer goed georganiseerde trefpuntbijeenkomsten te komen, is de
overtuiging gegroeid dat het toch beter is om voor de 2de helft van deze bestuursperiode een geheel
nieuw team van raadsleden samen te stellen dat, in nauwe samenwerking met de griffie, die
verantwoordelijkheid overneemt. De continuïteit van de Trefpuntbijeenkomsten is het beste gediend met
een nieuwe start.
Onder dankzegging voor de inspanningen van de aftredende leden van de programmacommissie
Trefpunt (mevr. Luttikholt, mevr. Veneberg,de heer Fens, de heer Theunissen, de heer Carlak en de
heer Janssen) worden nu ter benoeming voor de periode mei 2012 tot einde raadsperiode in 2014
voorgesteld:
Als voorzitter van de programmacommissie Trefpunt en tevens lid van het Presidium (artikel 5 van het
RvO voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2006):
De heer F. van Grouw (SP)
en als leden van de programmacommissie Trefpunt:
De heer I. Cetinkaya (D66)
De heer C. H.W. de Jong (Pro Hengelo)
De heer G. Genc (PvdA)
De heer R.G. Kok (VVD)
De heer J. Kruiskamp (CDA)
Ter voorkoming van extra wijzigingen in de vertegenwoordiging vanuit de diverse fracties in de
commissies, werkgroepen e.d., wordt daarom ook voorgesteld om de huidige samenstelling van het
raadspresidium in tact te laten.
Consequentie van de nieuw samenstelling van de Trefpuntcommissie zou n.l. zijn dat de heer Janssen
(ProH) het lidmaatschap van het Presidium zou verliezen. Immers vanuit die titel was hij lid van het
Presidium.
In het totale pakket aan werkzaamheden betreffende vertegenwoordigingen vanuit de raadsfracties in al
die groepen is in april 2010 een zorgvuldig evenwicht gevonden in werklast, in politieke afspiegeling en

in ervaring vanuit alle raadsfracties. Daarom is het niet verstandig om nu in het Presidium een wijziging
in personen aan te brengen.
Om dat te kunnen bereiken is het nodig om de heer Janssen thans ook expliciet te benoemen tot lid van
het Presidium.
Daarom wordt ook voorgesteld:
Als lid van het Presidium te benoemen: de heer L.F.M. Janssen (Pro Hengelo).

VOORSTEL AAN DE RAAD

Als voorzitter en tevens lid van het Presidium te benoemen:
De heer F. van Grouw (SP)
en als leden te benoemen:
De heer I. Cetinkaya (D66)
De heer C.H.W. de Jong (Pro Hengelo)
De heer G. Genc (PvdA)
De heer R.G. Kok (VVD)
De heer J. Kruiskamp (CDA)
Als lid van het Presidium te benoemen: de heer L.F.M. Janssen (Pro Hengelo).

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO,

De griffier,

De voorzitter van het presidium,

Gerrit-Jan Eeftink

Johan Harink

