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Inleiding
Agendapunt 11 van stukken voor deze verenigde vergadering behelst een procesvoorstel
voor het samenspel VV college 2009-2012. Een van de daarin besproken onderwerpen is de
bestuurlijke voorbereiding van de besluitvorming in de verenigde vergadering (vraag is welke
vorm van voorbereiding als het meest passend geachte wordt: vaste adviescommissies zoals
in de afgelopen bestuursperiode(n) of een andere overlegvorm?). De besluitvorming over
dergelijke element van het bestuurlijk samenspel is voorzien voor uw vergadering van maart
2009 (of uiterlijk juni 2009). Dit om voldoende gelegenheid te hebben om met elkaar een
goede discussie hierover te kunnen voeren.
Om ook in het eerste half jaar van 2009 de besluitvorming te borgen heeft de verenigde
vergadering besloten om daarvoor een vergaderschema vast te stellen (agendapunt 15 van
deze vergadering) met de verenigde vergaderingen en vaste adviescommissies (en een
informele verenigde vergadering). Dit conform de structuur van de vorige bestuursperiode.
Deze vaste adviescommissies moeten met ingang van de nieuwe bestuursperiode opnieuw
worden samengesteld. De wijze van samenstelling van de commissies vraagt een kleine,
technische wijziging van het reglement van orde van de vaste adviescommissies van 3
januari 2005. Dit als gevolg van de gewijzigde Waterschapswet. Dit voorstel dient daartoe.
2. Voorstel
Voorgesteld wordt
a.
de verordening vaste commissies verenigde vergadering Schieland en de
Krimpenerwaard te wijzigen conform het bijgevoegde concept-besluit
b.
de leden van de adviescommissies te benoemen, gelet op de ter vergadering uit te
reiken lijst van voordrachten.
3. Motivering voorstel
Ter voorbereiding van de voordrachten is aan de vertegenwoordigers van fracties en
categorieën gevraagd tot een voordracht te komen namens de fracties en categorieën.
De resultante daarvan zal aan de verenigde vergadering op 8 januari worden uitgereikt.
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