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Besluit inzake de verdere uitwerking van de Verordening op de gebiedscommissies
2014 en de uitwerking van de experimenten
De Raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de

gemeente Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017
(raadsvoorstel nr. 17bb4771);
gelet op artikel 83 Gemeentewet en het plan van aanpak gebiedscommissies 2018;
besluiten vast te stellen:

Besluit inzake de verdere uitwerking van de Verordening op de gebiedscommissies
2014 en de uitwerking van de experimenten
Artikel I
De Verordening op de gebiedscommissies 2014 wordt als volgt gewijzigd.

A
Na artikel 3 worden twee artikelen ingevoegd, Iuidende:
Artikel 3a

Passief kiesrecht

Voor het Iidmaatschap van de gebiedscommissie is vereist dat men ingezetene van het
gebied is, de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en ingevolge artikel 3 van het
Kiesreglement gebiedscommissies kiesgerechtigd is.
Artikel 3b

Experimenteerartikel

1. In dit artikel wordt verstaan onder experiment: tijdelijk afvvijken van één of meer
bepalingen in deze Verordening, het Kiesreglement gebiedscommissies of de

Verordening geldelijke vootzieningen gebiedscommissieleden 2018 met het oog op het
verzamelen van gegevens om te beoordelen of de afvvijking permanent of algemeen kan
worden gemaakt.

2. De raad, het college en de burgemeester kunnen besluiten tot het houden van een
experiment.

3. Een experiment ziet op de wijze van gebiedsvertegenwoordiging, de wijze van
samenstelling van de leden van deze gebiedsvertegenwoordiging, de wijze van vergoeden
of op de door deze gebiedsvertegenwoordiging uit te oefenen taken en bevoegdheden.
4. Een experiment heeft een looptijd van ten hoogste vijf jaar.
5. In het besluit, bedoeld in het tweede lid, wordt in ieder geval opgenomen:
a. het doel van het experiment;

b. de tijdsduur van het experiment;
c. van welke regels wordt afgeweken;
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d. voor welk gebied het experiment geldt;
e. de voorwaarden die de raad, het college en de burgemeester verbinden aan het
experiment; en
f. hoe en door wie het experiment wordt geévalueerd.
6. De raad, het college en de burgemeester kunnen besluiten een experiment voortijdig te
beéindigen.
B
Artikel 13 komt te luiden:
Artikel 13

Voorzitter

1.
De leden van de gebiedscommissie wijzen uit hun midden een voorzitter aan voor de
periode van één jaar.
2.

ln afwijking van het eerste lid kan het college een externe voorzitter benoemen indien

de gebiedscommissie daarom verzoekt. Artikel 13a, tweede tot en met vijfde lid van deze
verordening is in dat geval van toepassing. Indien de gebiedscommissie reeds een voorzitter
uit haar midden heeft benoemd, komt de door het college benoemde voorzitter in zijn plaats.
De door het college benoemde voorzitter maakt geen deel uit van de gebiedscommissie. .

3.
De door de gebiedscommissie aangewezen voorzitter kan tussentijds zijn functie
neerleggen. In dat geval gaat de gebiedscommissie in de eerstvolgende vergadering over tot
het aanwijzen van een nieuwe voorzitter of tot het doen van een verzoek als bedoeld in het
tweede lid.
4.
Bij verhindering of ontstentenis van de door de gebiedscommissie aangewezen
voorzitter wordt zijn functie waargenomen door een door de voorzitter aan te wijzen
gebiedscommissielid.
C
Artikel 23 komt te luiden:
Artikel 23

Rol voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het naar behoren functioneren van de gebiedscommissie
overeenkomstig het bepaalde in het Reglement van orde gebiedscommissies Rotterdam

2014.

Artikel ll
De toelichting op de Verordening op de gebiedscommissies 2014 wordt als volgt gewijzigd.
A
Na de toelichting op artikel 3 wordt een toelichting ingevoegd, Iuidende:
Artikel 3a

Passief kiesrecht

Dit artikel regelt specifiek het passief kiesrecht, waarbij 16 en 17 jarigen ook dit recht
toekomt.
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Artikel 3 b Experimenteerartikel

Met dit artikel wordt de mogelijkheid geboden om van de systematiek van het

gebiedscommissiebestel af te wijken zoals bepaald in deze Verordening, het Kiesreglement
gebiedscommissies en de Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014.
Op die manier wordt het mogelijk om in een gebied, of een (CBS) buurt binnen een gebied
de inrichting van de gebiedscommissies bij wijze van experiment anders te regelen en met

een andere vorm van gebieds- of wijkvertegenwoordiging te werken. Het kan dan gaan om
experimenten op het gebied van de wijze van samenstelling van de commissie, hun

inrichting en werkwijze, de wijze van verkiezing van de leden (door loten, benoeming of een

andere wijze van verkiezen), de wijze van vergoeden of de door de commissie uit te oefenen
taken en bevoegdheden.
Omdat de commissies samengesteld en ingesteld zijn door raad, college en burgemeester
gezamenlijk is het zaak dat het experimenteerbesluit altijd door de drie bestuursorganen
gezamenlijk genomen wordt.
Het besluit zelf bevat een inhoudelijke uitwerking van het doel, welke regels wel en niet van
toepassing zijn en een geografische duiding. Ook dient de duur bepaald te worden alsmede
hoe om te gaan met een voortijdige beéindiging.
Achterliggende doel van een experiment in het kader van deze Verordening is het kunnen

experimenteren met nieuwe vormen van gebiedsdemocratie, het onderzoeken van
alternatieve vormen van het betrekken van bewoners uit de gebieden, metals doel groter
draagvlak voor die wijze van organiseren creéren. Nu het experimenteren met name ziet op
experimenten met nieuwe vormen van gebiedsdemocratie en op de systematiek van het
gebiedscommissiebestel (samenstelling en inrichting) valt een experiment in de regel samen
met de verkiezingen. Dit verklaart ook de Iooptijd van (ten hoogste) vierjaar. Daarnaast is
het uitgangspunt dat we de mogelijkheden voor bewoners om deel te nemen aan een
bepaalde nieuwe vorm verruimen en niet beperken. Dat wil zeggen dat het tijdelijk
functioneren zonder vertegenwoordiging in een gebied niet als experiment uitgevoerd kan
worden.

Mocht blijken dat het experiment niet naar behoren functioneert en bijvoorbeeld de
behartiging van de belangen van het gebied in het geding dreigt te komen, kan het

experiment worden bijgesteld of (voortijdig) worden beéindigd. In dat geval dient ook
voorzien te worden in een vervangende wijze van gebiedsvertegenwoordiging.
B

De toelichting op artikel 13 komt te Iuiden:
Artikel 13

Voorzitter

De gebiedscommissie krijgt met dit artikel nadrukkelijk een keuze om ofvvel zelf over te gaan

tot aanwijzen van een voorzitter of een verzoek aan het college te doen voor het aanwijzen
van een externe voorzitter. Deze procedure is opgenomen in artikel 13a van deze
Verordening. Reden om de benoeming van de externe voorzitter bij het college neer te
leggen is dat de gebiedscommissie niet kan overgaan tot het geven van opdrachten aan
bijvoorbeeld ambtenaren, alsmede de vereisten zoals vergoedingen of benoemingsduur.
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De aanwijzing van de voorzitter door de gebiedscommissie zelf geschiedt bij (schriftelijk)
besluit van de gebiedscommissie conform de procedure zoals opgenomen in het reglement
van orde. Een geheime stemming waarbij de meeste stemmen gelden. Dus de helft plus één
van de aanwezige Ieden, mits aan het quorumvereiste wordt voldaan. Alleen Ieden van de

gebiedscommissie kunnen voor deze taak worden aangewezen. De voorzitter blijft lid van de
gebiedscommissie. De benoeming is voor ten hoogste één jaar. Na het aﬂopen van dit jaar
dient de gebiedscommissie dus opnieuw een voorzitter aan te wijzen, danwel een verzoek
bij het college neer te leggen. In principe heeft alleen wanneer de voorzitter zelf aangeeft
deze taak niet meer in te willen vullen de gebiedscommissie een mogelijkheid om tussentijds

een nieuwe voorzitter aan te wijzen.

lndien de voorzitter verhinderd of afwezig is, dan Iaat de voorzitter zich vervangen door een
door haar of hem aan te wijzen lid uit de gebiedscommissie. Een informele en
Iaagdrempelige vervangingsregeling is hierdoor mogelijk. Het is ook mogelijk per keer te
bekijken wie de voorzitter bij verhindering of ontstentenis vervangt.

C
De toelichting op artikel 23 komt te luidenz
Artikel 23

Rol voorzitter

De taak van de voorzitter is in dit artikel neergelegd. Enige taak is het laten functioneren van
de commissie tijdens bijeenkomsten en vergaderingen. De voorzitter is hierop
aanspreekbaar door de Ieden van de gebiedscommissie.
Artikel III
De volgende gebieden worden aangewezen als uit te werken experimentgebied:
a) Voor experimenten met een gelote vertegenwoordiging in het gebied Delfshaven de
buurten Middelland en Tussendijken, in het gebied Charlois de buurten Tarwewijk en
Pendrecht en in het gebied Prins Alexander de buurten Zevenkamp Nesselande. Allen
zoals opgenomen in de verordening op de gebiedscommissies.
b) Voor experimenten met een getrapte wijkraad de gebieden Feijenoord en Noord zoals
opgenomen in de verordening op de gebiedscommissies.
Artikel IV
1. Dit besluit wordt geplaatst in het gemeenteblad.
2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017, met uitzondering van de artikelen I,

onderde|e,nB/enxc, en ll, onderdelen B en C, die in werking treden op 17 april 2018.

Aldus

stgesteld in de openbare vergadering van 22-29 juni 2017
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