gemeente nieuwkoop griffie

“Verordening commissie van deskundigen Sleutelprojecten”
Versie 5 januari 2011
PARAGRAAF 1, BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Commissie van deskundigen Sleutelprojecten: een commissie zoals verwoord in
een unaniem aangenomen motie bij het raadsbesluit 2009-0076 over het
bestemmingsplan Noordse Buurt. “Om, gedurende de looptijd van het project of
voor zo lang de raad het noodzakelijk acht, een commissie van deskundigen aan
te stellen bestaande uit financiële, ruimtelijke ordening en projectontwikkeling
specialiteit. Deze commissie van deskundigen ten behoeve van de raad een
onafhankelijk oordeel te laten geven op de halfjaarlijkse rapportages en verder te
laten adviseren over de mogelijk bijsturing van de projecten ter beheersing van
de risico’s.”
b. Onder de sleutelprojecten wordt verstaan:
- De transformatie van de Noordse Buurt van glastuinbouwgebied naar
natuurgebied
- De ontwikkeling van het nieuwe, duurzame glastuinbouwgebied Nieuw
Amstel Oost
- De ontwikkeling van in totaal 430 woningen in Nieuwveen, Langeraar,
Ter Aar, Nieuwkoop en Noorden

PARAGRAAF 2, DE TAAK, SAMENSTELLING EN HET LIDMAATSCHAP VAN DE
COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN
Artikel 2 Taak van de commissie van deskundigen
1. Er is gedurende de looptijd van het project of voor zo lang de raad het
noodzakelijk acht een commissie van deskundigen bestaande uit drie leden;
2. Geeft, ten behoeve van de raad, een onafhankelijk oordeel op de door het
college van B&W opgestelde halfjaarlijkse voortgangsrapportage en jaarlijkse
actualisatie van de grondexploitaties van de sleutelprojecten; per project en over
het totaal van de sleutelprojecten.
3. Adviseert, indien hier volgens de commissie aanleiding toe bestaat, over de
mogelijke bijsturing van de sleutelprojecten ter beheersing van de planologische,
financiële en organisatorische risico’s en het samenspel hiertussen;
4. Rapporteert rechtstreek aan de gemeenteraad.
Artikel 3 Samenstelling van de commissie van deskundigen
1. Deze commissie bestaat uit 3 leden;
2. De 3 leden worden door het college van B&W geselecteerd op één van de
volgende specialiteiten: financieel, ruimtelijke ordening en projectontwikkeling;
3. Elke specialiteit is vertegenwoordigd in deze commissie;
4. De leden zijn niet afkomstig uit de bestuurlijke of ambtelijke organisatie van de
gemeente Nieuwkoop;
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5. Een lid van de commissie legt, voordat hij de functie kan uitoefenen, in de
handen van de burgemeester de verklaring en belofte (eed) af:
“Ik verklaar (zweer) dat ik, om tot lid van de commissie van deskundigen
Sleutelprojecten benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke
naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof (zweer) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal
aannemen.
Ik beloof (zweer) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de commissie van deskundigen
Sleutelprojecten, met inbegrip van het geheimhouden van vertrouwelijke stukken,
naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaar en beloof ik! (Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!)”
6. De commissie wordt ambtelijk ondersteunt door de concerncontroller.
Artikel 4 Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de commissie eindigt:
1. Het lidmaatschap van een lid eindigt na afloop van het project of voor zolang de
raad deze commissie noodzakelijk acht;
2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
a. op eigen verzoek;
b. bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap
van de commissie;
c. wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens
misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is
opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;
d. indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele
is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling
heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld
3. een lid kan door de raad worden ontslagen wanneer hij door ziekte, gebreken of
ongeschiktheid niet in staat is zijn functie naar behoren te vervullen.
Artikel 5 Verboden handelingen
1. Het is leden van deze commissie verboden de handelingen te verrichten als
bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet. De raad kan, gehoord het lid, een lid
die heeft gehandeld in strijd met dit verbod van zijn functie ontslaan.
2. Een lid is niet werkzaam bij een bedrijf dat opdrachten uitvoert in opdracht van de
gemeente of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling, dan wel heeft
geen andere (neven)betrekkingen die de onafhankelijke positie ten aanzien van
de gemeente zouden kunnen schaden.
3. Een lid overlegt aan de raad elk jaar een lijst met daarin opgenomen de functies
en nevenfuncties die hij op dat moment vervult.
Artikel 6 Vergoeding voor de werkzaamheden van leden van deze commissie
1. Elk lid ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden.
2. De hoogte van deze vergoeding bedraagt € 200,- (exclusief BTW) per uur in
vergadering bijeen.
3. Reiskosten worden vergoed op basis van € 0,19 per kilometer
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4. Alle vergoedingen moeten passen binnen het jaarlijks door de raad beschikbaar
gestelde budget.

PARAGRAAF 3, DE WERKWIJZE VAN DE COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN
Artikel 7 Vrije inzage in informatie
1. De leden van de commissie hebben volledige vrije inzage in alle informatie
die betrekking heeft op het project;
2. Het college heeft de plicht om deze informatie actief te verstrekken.
Artikel 8 Werkwijze commissie
1. De commissie van deskundigen is belast met en verantwoordelijk voor het
opstellen van het onafhankelijk oordeel en advies.
2. De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.
3. De commissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle
ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig
heeft voor het opstellen van haar oordeel en advies. De leden van het
gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de
gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te
verstrekken.
4. De commissie onderzoekt in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op
grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van
Bestuur kan de commissie rapportages die aan de raad worden voorgelegd of
gedeelten daarvan als geheim aanmerken. De commissieleden zijn verplicht tot
geheimhouding van al hetgeen hen in hun hoedanigheid ter kennis is gekomen.
5. Er vindt ambtelijke en bestuurlijke hoor en wederhoor plaats ten aanzien van de
feiten, conclusies en aanbevelingen van de commissie.
6. De commissie stelt het college van B&W in de gelegenheid om binnen een door
haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, haar schriftelijke
zienswijze op het feitenonderzoek aan de commissie kenbaar te maken.
7. Bij de aanbieding aan de raad wordt de reactie van het college van B&W
gevoegd.
8. De raad stelt het oordeel en het advies vast.

PARAGRAAF 5, DE KOSTEN VAN DE COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN
Artikel 10 Budget
1. De raad stelt jaarlijks bij de begroting een bedrag beschikbaar voor deze
commissie;
2. De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar
gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.
3. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten van
de leden gebracht.
Artikel 11 Evaluatie
De raad evalueert het functioneren van de commissie ieder jaar. Bij de evaluatie toetst de
raad aan de volgende criteria:
a. kwaliteit en frequentie van de onderzoeken;
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b. functioneren van de commissie;
c. hoogte van het beschikbare budget;

PARAGRAAF 6, SLOTBEPALINGEN
Artikel 12 Citeertitel; inwerkingtreding
1. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Commissie van
Deskundigen Sleutelprojecten”
2. Deze verordening treedt in werking op 4 maart 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 3 maart 2011,
nummer 2011-……
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