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Verordening inzake de Adviesraad Natuur en Milieu, gemeente Mook en
Middelaar
Artikel 1. Naam
Er is een Adviesraad Natuur en Milieu, in deze verordening 'de adviesraad' genoemd.

Artikel 2. Deelnemers adviesraad
1.

Raad en leden
De adviesraad bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 inwoners die worden benoemd en
a.
ontslagen door burgemeester en wethouders. De leden, met expertise op het gebied van
natuur en milieu, kunnen worden voorgedragen en fungeren in hun raadsrol zonder last of
ruggespraak.
Werving van leden vindt plaats via een open sollicitatieprocedure waaraan een ieder die
b.
woonachtig is in onze gemeente en denkt aan het profiel (bijlage 1) te voldoen kan deelnemen.
De leden van de ANM dienen geen persoonlijk en/of zakelijk belang.
c.
Voor ieder lid kan een plaatsvervangend lid worden aangewezen.
d.

2.

De adviesraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter alsmede
een secretaris.
Tot voorzitter of lid zijn niet benoembaar:
leden van het college, de gemeenteraad of commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gea.
meentewet;
ambtenaren in dienst bij een bestuursorgaan van de gemeente Mook en Middelaar of
b.
daarmede op grond van hun werkzaamheden gelijk te stellen personen in de uitoefening
van hun functie.

3.

4.

Burgemeester en wethouders ontslaan de voorzitter of een lid van de adviesraad:
op zijn/haar verzoek;
a.
wanneer hij/zij uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn/haar functie te
b.
vervullen;
bij de aanvaarding van een ambt of betrekking welk/welke bij deze verordening onverenigbaar
c.
is verklaard met het voorzitterschap of het lidmaatschap van de adviesraad;
wanneer hij/zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroord.
deeld, dan wel hem/haar bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;
wanneer hij/zij ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele
e.
is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of
wegens schulden is gegijzeld. De in lid 1 bedoelde leden hebben een zittingsduur van 4 jaren.
Na afloop is herbenoeming mogelijk. De adviesraad stelt een rooster van aftreden vast.

Artikel 3. Advisering
a.
b.

De adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over visie- en beleidsplannen op het
gebied van natuur, landschap en milieu;
De adviesraad brengt advies uit over andere aangelegenheden op het gebied van natuur, landschap
en milieu waarin burgemeester en wethouders dit wenselijk achten.

Artikel 4. Wijze van adviseren
1.

1

De adviezen worden schriftelijk uitgebracht en zijn met redenen omkleed. Burgemeester en wethouders kunnen in de fase van voorbereiding van een dergelijk besluit aan de adviesraad een
advies vragen over de probleemstelling en de agendavorming. Voorts kan de adviesraad om informatie worden gevraagd. Zowel gevraagde als verlangde informatie worden door de adviesraad
verplicht verstrekt.
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2.

3.

Burgemeester en wethouders geven bij hun definitieve voorstel aan de gemeenteraad aan op
welke wijze met het ter zake uitgebrachte advies rekening is gehouden. Afwijking van het advies
wordt met redenen omkleed. Het advies wordt bij het definitieve besluit gevoegd.
De adviesraad ontvangt na de definitieve besluitvorming schriftelijk bericht over het door burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad genomen besluit.

Artikel 5. Besluitvorming
1.

De adviesraad komt bijeen:
na schriftelijke oproep door de voorzitter, tenminste 6 maal per jaar;
a.
op verzoek van burgemeester en wethouders.
b.

2.
3.

De adviesraad beraadslaagt en besluit niet indien de meerderheid van de leden niet aanwezig is.
De adviesraad besluit bij meerderheid van stemmen. De minderheid kan vorderen dat in het advies
ook het afwijkende standpunt wordt verwoord. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede en derde lid worden afgeweken,
waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.
De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. Op voorstel van een der leden kan de adviesraad besluiten om met gesloten deuren te vergaderen. Agenda en verslagen van de vergaderingen
zijn openbaar toegankelijk op de website.

4.
5.

Artikel 6. Externe deskundigen
De adviesraad is bevoegd deskundigen uit te nodigen en te horen.

Artikel 7. Secretaris
1.
2.

De secretaris van de adviesraad draagt er zorg voor dat van het verhandelde in een vergadering
een verslag wordt opgesteld.
De secretaris draagt verder zorg voor een inhoudelijk en financieel jaarverslag van de adviesraad
dat steeds voor 1 april van het jaar daarop volgende wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8. Overleg met wethouder
Tenminste tweemaal per jaar vindt overleg plaats met de portefeuillehouder natuur en milieu.

Artikel 9. Waarin deze verordening niet voorziet
In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie.
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening inzake de Adviesraad Natuur en Milieu, gemeente
Mook en Middelaar’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 maart 2018,
De griffier (plv.),
A.W. Peters-Sengers
De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen
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Bijlage 1 bij Verordening inzake de Adviesraad Natuur en Milieu, gemeente Mook en Middelaar
Profielschets lid Adviesraad Natuur en Milieu
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Het leveren van een constructieve bijdrage aan de advisering conform verordening ANM.
•
Het aannemen van een proactieve houding.
•
Het zorgvuldig behandelen van vertrouwelijke informatie.
•
Werkervaring en opleiding
De leden hoeven geen werkervaring binnen een adviesraad te hebben. De “vacature” staat open voor
alle inwoners van de gemeente Mook en Middelaar. Kennis en/of expertise op het gebied van natuur,
landschap en milieu is echter wel een vereiste.
Vaardigheden & Persoonlijke kenmerken
Sociaal vaardig en collegiaal.
•
Communicatief vaardig en niet bang zijn om een mening te geven.
•
Gemotiveerd (het echt leuk vinden om te participeren binnen de ANM).
•
Het hebben van een open persoonlijkheid: Toegankelijk zijn voor zowel de leden in de ANM, de
•
ambtelijke organisatie, de politiek en voor inwoners.
Kundig: Actuele expertise / deskundigheid hebben op het gebied van natuur, landschap en milieu.
•
Onafhankelijk: Geen persoonlijk en/of zakelijk belang dienen, maar vanuit een neutrale blik kunnen
•
participeren in de ANM. U bent niet ambtelijk of politiek actief binnen de gemeente.
Woonachtig in de gemeente Mook en Middelaar en een sterke binding hebben met wat er leeft
•
binnen de gemeenschap.
Er wordt verwacht dat het lid verbindingen kan leggen (binnen de adviesraad met de leden, de
•
ambtelijke organisatie, het college, en externen (belangengroepen en inwoners)
Politieke sensitiviteit.
•
Vergoeding
U werkt op vrijwillige basis. Voor de ANM is een beperkt werkbudget beschikbaar.
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