
 

 
 
 

 

Aan het college van 

Burgemeester en wethouders  

van de gemeente Maassluis 

 

 

Ons kenmerk: 20175/u 

Betreft: Wijziging reglement CRM 

 

Maassluis, 1 mei 2017 

 

 

Geacht college, 

 

Na rijp beraad verzoekt de CRM u het huidige reglement op de C.R.M. te vervangen door 

bijgaand voorstel. 

 

De redenen voor de vervangingen wil de CRM in onderstaande aangeven. 

 

Door het vertrek van de heer J. Vaissier als lid van de CRM en doordat de heer J.C. Buijsse te 

kennen heeft gegeven te stoppen als lid van het dagelijks bestuur bestond het dagelijks 

bestuur nog maar uit twee personen, de voorzitter en de secretaris van de C.R.M. Volgens het 

huidige reglement kan dat niet. 

 

Ook hebben de voorzitter en secretaris aangegeven dat het niet adequaat is dat het overleg met 

de portefeuillehouder maar door twee personen gevoerd wordt. Ziekte en werk kunnen ervoor 

zorgen dat het overleg geen doorgang kan vinden. Zij vinden dat dergelijk overleg gevoerd 

moet worden door een afvaardiging van de CRM, bestaande uit minimaal 3 en maximaal 4 

personen. 

 

In zijn vergaderingen heeft de CRM  over de constructie DB –AB gediscussieerd. Uitkomst 

hiervan is dat gelet op de inzet van iedereen, de veranderde wijze van werken in de CRM zelf, 

de andere manier (digitaal) van communiceren met elkaar, met de achterban, met het college 

en gemeenteraad er in feite geen verschil meer is tussen AB en DB. 

 

Deze conclusie heeft inmiddels ertoe geleid dat het verschil in onkostenvergoeding voor DB- 

en AB-leden is gelijkgetrokken. Elk lid krijgt jaarlijks dezelfde onkostenvergoeding. 

 

Verder zorgt die uitkomst ervoor dat het huidige reglement vervangen moet worden.  De 

begrippen AB en DB en adjuncten zijn geschrapt en vervangen door bestuur, CRM of 

afvaardiging van de CRM. 

 



 

Gezien de huidige digitale werkwijze is het woord “schriftelijke” geschrapt uit artikel 7. Dat 

artikel is verder aangepast aan de huidige werkwijze. 

 

De CRM heeft hierover al overleg gevoerd met de portefeuillehouder. 

Voorgesteld wordt het gewijzigde reglement vast te stellen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Culturele Raad Maassluis 

 

De secretaris     De voorzitter 

        

     
  

G. Rikhof     M. van Raaij 

 

Bijlage: voorgestelde tekst reglement 

 

 

 
 


