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Het college van burgemeester en wethouders van Almere,

BESLUIT:

Het navolgende Regelement Bomencommissie gemeente Almere vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.

Bomencommissie: een adviescommissie als bedoeld in art. 84 Gemeentewet,

2.

College: het college van burgemeester en wethouders van Almere.

Artikel 2 Taak Bomencommissie
De Bomencommissie:
1.
adviseert in geval van een verschil van inzicht tussen de gemeente en één of
meer inwoners/partijen of bewoners onderling, over een voorgenomen maatregel
inzake bomen in de openbare ruimte, uitsluitend na daar door of namens het
college om te zijn verzocht,
2.

hoort, indien gewenst, de betrokken belanghebbende(n),

3.

bezoekt en neemt, indien gewenst, de situatie ter plaatste op,

4.
brengt binnen 8 weken na ontvangst van het adviesverzoek een advies uit.
Bij dreigende overschrijding van deze termijn informeert zij tijdig alle
belanghebbenden.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming
1.

De Bomencommissie is als volgt samengesteld:

a.
één persoon heeft affiniteit met bewonersbelang, inspraak en participatie, en
is woonachtig in Almere. Deze persoon kan betrokken zijn bij maatschappelijke
organisaties, maar is hiervan in de Bomencommissie geen vertegenwoordiger,
b.
één persoon heeft kennis van bomen, is bekend met de overige ruimtelijke
functies en is woonachtig in Almere. Deze persoon kan betrokken zijn bij
maatschappelijke organisaties maar is hiervan in de Bomencommissie geen
vertegenwoordiger,
c.
één persoon is een onafhankelijk boomdeskundige, professioneel actief en
woonachtig buiten Almere. Deze persoon heeft geen betrokkenheid met
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belangengroep(en) die actief zijn in Almere. Het bedrijf waar deze persoon
werkzaam is is niet betrokken bij relevante uitvoerende werkzaamheden in Almere.
2.
De leden van de Bomencommissie worden, met inachtneming van dit
reglement, door het college benoemd.
3.
De Bomencommissie kent een roulerend voorzitterschap. Na 1 jaar gaat het
voorzitterschap over naar het volgende lid. Nadat alle leden aan de beurt zijn
geweest, neemt de eerste voorzitter de rol weer op zich, et cetera.
4.

Alle leden binnen de Bomencommissie hebben een gelijke steminbreng.

5.
Voor elk van de leden wordt één plaatsvervanger benoemd. De
plaatsvervanger kan het lid vervangen tijdens ontstentenis of indien deze zich dient
te verschonen of wordt gewraakt.

Artikel 4 Benoemingsperiode en ontslag
1.
De leden van de Bomencommissie hebben zitting gedurende een periode
van 4 jaar en zijn aansluitend eenmaal herbenoembaar voor een tweede periode
van 4 jaar.
2.
De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk
mededeling aan het college.
3.
Het college kan het lid dat zodanig gedrag vertoont of zodanige uitlatingen
doet dat het belang van de gemeente wordt geschaad, uit de Bomencommissie
zetten.

Artikel 5 Kostenvergoeding
De leden ontvangen voor hun werkzaamheden in de Bomencommissie een
vergoeding in overeenstemming met de ‘Verordening geldelijke voorzieningen
commissieleden’ van de gemeente Almere. Het professioneel actieve lid genoemd,
in art. 1 lid 1c, ontvangt zo nodig op privaatrechtelijke basis een aanvullende
marktconforme vergoeding.

Artikel 6 Ondersteuning
De Bomencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Deze verricht
administratieve en organiserende taken als de voortgangsbewaking van lopende
dossiers, verslaglegging van gesprekken met belanghebbenden en vergaderingen
van de Bomencommissie, het regelen van de afspraken met belanghebbenden en
verzorging van de aanlevering van technische gegevens vanuit de vakafdeling van
de gemeente.
De ambtelijke secretaris is geen lid van de Bomencommissie en heeft geen
stemrecht.
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Artikel 7 Verslaglegging
1.
Van de bijeenkomsten van de Bomencommissie worden schriftelijke
verslagen opgesteld.
2.
De Bomencommissie rapporteert het college over haar activiteiten in een
jaarverslag.

Artikel 8 Onafhankelijkheid
1.
De voorzitter en de leden maken geen deel uit van een bestuursorgaan van
de gemeente Almere en zijn niet werkzaam voor de gemeente Almere.
2.
In het geval een lid als belanghebbende gezien kan worden in een situatie,
dient deze zich te verschonen. Het lid zal voor die situatie worden waargenomen
door de plaatsvervanger.
3.
Belanghebbenden kunnen een lid van de Bomencommissie wraken indien er
een gegrond vermoeden van belangenverstrengeling is. Een gewraakt lid wordt
vervangen door de plaatsvervanger.
4.
Hoorzittingen van Bomencommissie zijn in principe openbaar, tenzij de
commissie redenen heeft hiervan af te wijken.
5.

Adviezen van de Bomencommissie zijn niet bindend voor het college.

Artikel 9 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Reglement Bomencommissie gemeente
Almere’.
Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 14 november 2017.
burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris,

de burgemeester,

R. Wielinga

F.M. Weerwind
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Ontwerpbesluit
1.
Een Bomencommissie in te stellen en deze in te richten
met de volgende kenmerken:
a.
de Bomencommissie heeft een onafhankelijke adviesrol. Het college zal bij
hoge uitzondering, gemotiveerd, afwijken van haar advies,
b.
de Bomencommissie is inhoudelijk deskundig en heeft affiniteit met inspraak
en participatie,
c.

de Bomencommissie adviseert uitsluitend op verzoek van het college,

d.
de Bomencommissie kan op elk moment dat daar om wordt gevraagd
worden ingezet,
e.

de Bomencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris,

f.
de Bomencommissie heeft een formele status op grond van artikel 84 van de
Gemeentewet.
2.

Het ‘Reglement Bomencommissie gemeente Almere’ vast te stellen.

3.
De bevoegdheid tot het inwinnen van advies van de Bomencommissie en
daaropvolgende besluitvorming, te mandateren aan de gemeentesecretaris, met
het recht van ondermandaat.
4.

De Bomencommissie na 1 jaar functioneren te evalueren.

5.

De raad door middel van een raadsbrief te informeren.

Inleiding en bestuurlijke context
Op 9 maart 2017 heeft de gemeenteraad het
Bomenkader aangenomen en ingestemd met het beslispunt: ‘geen
kapvergunningensysteem in te stellen met de mogelijkheid van bezwaar en beroep,
maar in te stemmen met het instellen van een ‘Bomencommissie’, met een nader te
bepalen status, met een adviserende taak in het besluitvormingsproces’.

Een van de beginselen van het Bomenkader is dat wij in verbinding werken aan de
groene stad door bewoners te betrekken bij de keuzes rond bomen in hun
omgeving. Wij gaan vooraf het gesprek aan en combineren de wensen van de
bewoners met ons vakmanschap. De kracht ligt in het met elkaar in gesprek zijn om
er zo veel mogelijk samen uit te komen. Wanneer er na het traject om nader tot
elkaar te komen toch nog sprake is van een afwijkende visie of geschil, kan
onafhankelijke deskundigheid behulpzaam zijn. Door de inzet van onafhankelijke
deskundigheid en de extra mogelijkheid om ten overstaan van een
Bomencommissie zienswijzen toe te lichten, voelen Almeerders zich gehoord en
serieus genomen. Een objectieve afweging, een uitleg of een aangedragen
alternatief als oplossing, draagt bij aan een door Almeerders en gemeente
geaccepteerd resultaat.
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Op verzoek van de gemeenteraad heeft op 28 september 2017 de raadsconsultatie
over de inrichting van de Bomencommissie plaatsgevonden. Daarin is de
toezegging aan de raad gedaan om expliciet op te nemen dat het college alleen bij
hoge uitzondering zal afwijken van het advies van de commissie.

Beoogd effect Door inzet van onafhankelijke deskundigheid en de extra mogelijkheid
om ten overstaan van een Bomencommissie zienswijzen toe te lichten, voelen
Almeerders zich gehoord en serieus genomen. Een objectieve afweging, uitleg of
aangedragen alternatief als oplossing, draagt bij aan een onder Almeerders en
gemeente geaccepteerd resultaat.
De Bomencommissie kan een nuttige bijdrage leveren aan het vervolmaken van het
toekomstig beleid rond bomen.

Argumenten 1a.) Met een onafhankelijke Bomencommissie voelen
belanghebbenden zich gehoord en serieus genomen
In situaties waarin duidelijk wordt dat het niet lukt om in het reguliere proces samen
met de omgeving tot een acceptabel vergelijk komen, kan een onafhankelijke
adviescommissie een uitkomst bieden. De Bomencommissie hoort de visie van de
belanghebbenden en volgt daarop met een advies aan het college inclusief uitleg of
alternatieve oplossing. Het advies van een Bomencommissie komt onafhankelijk
van het gemeentelijk beleid tot stand. Bovengenoemde aspecten zijn voorwaarden
voor bewoners om zich gehoord en serieus genomen te voelen.
Een advies van de Bomencommissie is niet bindend, maar het college hanteert wel
het uitgangspunt om het advies van de commissie op te volgen. Slechts bij hoge
uitzondering zal het college een advies van de commissie gemotiveerd naast zich
neer leggen.

1b.) Overtuigingskracht van een Bomencommissie is mede afhankelijk van haar
objectiviteit en deskundigheid, daarbij heeft zij oog voor de belangen van de groene
stad én de inwoners
Minimaal één lid heeft aantoonbare affiniteit met inspraak en participatie, waarmee
oog is voor bewonersbelangen. Voor het borgen van de inhoudelijke deskundigheid
zijn minimaal twee personen in staat een inhoudelijk oordeel te geven over bomen
en de overige ruimtelijke functies. Eén van de vakinhoudelijke leden is een extern
deskundige, professioneel actief en voor de objectiviteit, buiten Almere woonachtig.
Voor de binding met de identiteit van de stad zijn de overige leden woonachtig in
Almere. Een dergelijke samenstelling van de commissie zal een basis zijn voor de
overtuigingskracht van de commissie.
In een minimale samenstelling van drie personen is het mogelijk om de belangen te
borgen van de groene stad en bewoners. Een bezetting van meer dan drie personen
zal ten koste kunnen gaan van de efficiëntie van de Bomencommissie en onnodig
extra kosten met zich meebrengen.

Gemeenteblad 2017 nr. 935

5

GEMEENTEBLAD

Nr. 935
20 november
2017

Officiële publicatie van Gemeente Almere

1c.) Eerst proberen we er samen uit te komen
Het uitgangspunt van het Bomenkader is dat wij bewoners zoveel mogelijk
betrekken bij de keuzes door contact te maken en partijen bij elkaar te brengen. Als
men zich uiteindelijk niet kan verenigen met de uitkomst, dan kan een advies van
de Bomencommissie uitkomst bieden. Om het proces van tot elkaar komen de
ruimte te geven, is een ongevraagd advies van de Bomencommissie ongewenst. Dit
omdat tussentijdse interventie tot verwarring leidt en de onafhankelijkheid van de
commissie ter discussie stelt. Daarom is het college het orgaan dat de
Bomencommissie om een advies verzoekt.
Belanghebbenden kunnen de commissie activeren via een verzoek aan de
gemeente, ongeacht het aantal partijen of personen en - zoals gezegd - nadat het
reguliere participatietraject met de gemeente is doorlopen.
Alvorens de commissie te activeren overweegt het college of een adviesaanvraag
van toegevoegde waarde is. Als vooraf duidelijk is wat het standpunt van het
college is, zal zij naar de omgeving motiveren waarom geen advies wordt
aangevraagd.

De Bomencommissie is als instrument van toepassing op bomen in beheer en
eigendom van de gemeente. Indien gewenst kan de Bomencommissie ook worden
ingezet op verzoek van overige terreinbeheerders van openbare ruimtes binnen de
gemeente Almere.

1d.) Almere kent geen bomenverordening
Een adviesverzoek aan de Bomencommissie is niet verbonden aan een vast
moment in het besluitvormingsproces, zoals dat in het geval van een
bomenverordening wel het geval is. Almere kent immers geen bomenverordening.
Daarmee is het mogelijk om op elk gewenst moment in het besluitvormingsproces
een adviesverzoek aan de Bomencommissie voor te leggen.

1e.) Ambtelijke ondersteuning ontlast de commissie
Door de Bomencommissie aan te vullen met een ambtelijke secretaris, wordt de
commissie ontlast in de secretariële en organisatorische taken. De ambtelijk
secretaris heeft in de commissie geen stemrecht. Een bijkomend effect is dat de
ambtelijk secretaris als gemeentelijke medewerker de adviezen van de
Bomencommissie verder in de organisatie zal brengen en daarmee de handelswijze
van de organisatie kan verbeteren.

1f.) Met regelmaat zal er een beroep gedaan worden op de Bomencommissie
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Bij de status van een commissie draait het om de vraag in hoeverre een commissie
gezien kan worden als een officieel orgaan. Wordt de commissie gezien als een
gelegenheidsorgaan met een informeel karakter, of heeft het een erkende status
inclusief een regeling voor de borging van de professionaliteit en continuïteit?
Omdat de commissie met regelmaat zal worden ingezet en er eisen worden gesteld
aan deskundigheid, objectiviteit en werkwijze, mogen we hier spreken van een
officieel orgaan met een formele status overeenkomstig artikel 84 van de
Gemeentewet. Door de erkenning van het college van de Bomencommissie als een
formele commissie, verloopt de vergoeding volgens de gemeentelijke regeling
‘Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden’.
Op grond van artikel 2 van de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden
krijgen de leden van een commissie als vermeld op de bij deze verordening
behorende lijst, een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering. Om de
leden van de Bomencommissie een vergoeding toe te kunnen kennen voor hun
werkzaamheden, is plaatsing op deze lijst dan ook noodzakelijk. De aanpassing van
deze verordening vereist een raadsbesluit. Vanwege een parallel
besluitvormingstraject met betrekking tot de instelling van de commissie “Van werk
naar werk” zal de vergoeding van beide commissies via een afzonderlijk
college-raadsvoorstel worden voorgelegd. Hierdoor behoeft de raad slechts één
keer een besluit te nemen tot aanpassing van de lijst.
Het professioneel actieve lid wordt geworven via een boomtechnisch adviesbureau
en ontvangt zonodig een aanvullende (advies)vergoeding op privaatrechtelijke
basis.

2.) Een reglement voor objectiviteit en professionaliteit
Een rondvraag bij gemeenten elders in Nederland leert dat een reglement
behulpzaam is om het integer handelen van de commissie te borgen en
duidelijkheid te scheppen in zaken van huishoudelijke aard. Het geeft het college de
mogelijkheid om in te grijpen als de objectiviteit of professionaliteit in het geding
zijn.
In de Almeerse situatie wordt gekozen voor onder andere:
a. roulerend voorzitterschap: waarmee mogelijke structurele beïnvloeding door een
vaste voorzitter wordt beperkt,
b. een lid dient voor maximaal twee aaneengesloten termijnen van 4 jaar.
c. verschoning: als een lid belanghebbende is in een casus, neemt een vervanger
zijn plaats in,
d. een lid ontvangt presentiegeld: overeenkomstig de commissievergoeding op
basis van de Gemeentewet,
e. de werving van de leden, inclusief plaatsvervangers, wordt verzorgd door de
afdeling AIB, aanstelling vindt plaats met een besluit van het college.
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3.) Mandatering beperkt de administratieve lasten en bekort het proces
Door de bevoegdheid van het college tot het inwinnen van advies van de
Bomencommissie te mandateren aan de gemeentesecretaris - met recht van
ondermandaat, worden het college en de ambtelijke organisatie ontlast en kan de
omgeving sneller worden geïnformeerd.
Na dit collegebesluit zal de gemeentesecretaris het besluit worden voorgelegd om
het mandaat neer te leggen bij de afdelingsmanager AIB.

4.) Evaluatie om tijdig bij te sturen
Na maximaal 1 jaar, of eerder als daar aanleiding toe is, zal de beantwoording aan
doelstellingen en het functioneren van de Bomencommissie worden geëvalueerd.
In de evaluatie wordt gelet op de mate waarin Almeerders zich gehoord en serieus
genomen weten, of uitleg en/of aangedragen oplossingen bijdragen aan een
algemeen geaccepteerd resultaat en of er sprake is van een deskundige en
objectieve afweging.

5.) Het college is bevoegd het instellingsbesluit te nemen
Het college neemt het besluit tot instelling van de Bomencommissie en geeft
daarmee uitvoering aan de door de raad vastgestelde nota Bomenkader.
De raad zal na het instellingsbesluit van het college middels een raadbrief worden
geïnformeerd.

Tegenargumenten en kanttekeningen
af zou kunnen wijken van een advies

1a.) Omstandigheden waarin het college

Zoals gezegd zal het college hooguit bij uitzondering afwijken. Bijvoorbeeld omdat
het college vast wil houden aan een beleidskader of besluit een bepaald belang
voorrang te verlenen. Maar alvorens over te gaan tot een adviesaanvraag,
beoordeelt het college de meerwaarde van een advies. In situaties waarin het
standpunt van het college vooraf duidelijk is over de toekomstige status van een
boom of bomen, zal gemotiveerd worden waarom een adviesaanvraag in de ogen
van het college overbodig is. Een voorbeeld is een situatie waarin veiligheid een
dwingende rol speelt. Het heeft geen zin om een adviesaanvraag te doen als de
uitslag van te voren vaststaat. De Bomencommissie is als instrument bruikbaar in
situaties waarin de voor- en tegenargumenten elkaar in evenwicht lijken te houden.
Indien het college vanuit de omgeving of de politiek wordt overgehaald om alsnog
een advies aan te vragen, kunnen alleen nieuwe inzichten het standpunt van het
college doen wijzigen.
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In de communicatie naar de bewoners wordt vooraf minimaal gecommuniceerd over
onderwerpen als aanleiding, proces en ook onder welke voorwaarden het college
het advies zal overnemen.

1b.) Drie personen is een minimale samenstelling
Hoewel een commissie bestaande uit drie personen een minimale samenstelling is,
is het door het stellen van eisen aan de kandidaten mogelijk om een evenwichtige
belangenbehartiging van de groene stad en haar inwoners te bereiken.
Bovendien wijst het college voor elk lid een plaatsvervangend lid aan.

1c.) Ongevraagde adviezen scherpen ons professioneel handelen aan
Een ongevraagd advies van de Bomencommissie kan een waardevolle aanvulling
zijn op ons handelen. Maar omdat het bomenkader uitgaat van het beginsel om er
eerst samen uit te komen, is een ongevraagd advies van de Bomencommissie
prematuur wanneer het traject om tot een oplossing te komen nog gaande is. Pas
als blijkt dat het resultaat van het participatieproces naar de mening van één of
meer bewoners onbevredigend blijkt, kan men het college verzoeken om een
onafhankelijk advies van de Bomencommissie.
Er wordt in beginsel geen advies aangevraagd als het standpunt van het college al
van te voren vaststaat. Zie de toelichting onder kanttekeningen 1a.

1d.) Een advies van de Bomencommissie zou het participatietraject kunnen
verkorten
Omdat een advies van de Bomencommissie niet verbonden is aan een vast moment
in het besluitvormingsproces, zou de Bomencommissie ook vroeg in het reguliere
participatieproces om een advies gevraagd kunnen worden. Door gebruik te maken
van hun expertise zou dit het participatietraject kunnen bekorten.
Deze werkwijze gaat echter in tegen de rol van de Bomencommissie als
onafhankelijk orgaan. Waar het volgens de uitgangspunten van het Bomenkader
kan, wordt participatie als proces op zich als een meerwaarde gezien voor een
gedragen uitkomst.

1e.) Ambtelijke ondersteuning beïnvloedt de Bomencommissie
Het achterwege laten van de ambtelijke ondersteuning aan de Bomencommissie
versterkt het beeld van een onafhankelijke Bomencommissie. Echter dan wordt ook
de commissie extra belast in de vorm van administratieve taken en de organisatie.
Ook zal het leereffect voor een verdere professionalisering van de ambtelijke
organisatie minder zijn. De ondersteuner heeft geen inhoudelijke rol en geen
stemrecht.
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1f.) Geen ruimte voor een gelegenheidscommissie
Een gelegenheidscommissie, waarbij maatwerk in de samenstelling van de leden
mogelijk zou zijn om participatie meer inhoud te geven, biedt onvoldoende garantie
voor de kwaliteitsaspecten als objectiviteit en deskundigheid.

2.) Een reglement beperkt de vrijheden van de commissie
Een Bomencommissie kan zelfstandig bepalen hoe zij de zaken organisatorisch
vormgeeft of op welke wijze zij denkt de objectiviteit te bewaken.
De ervaring van een andere gemeente leert dat het ontbreken van een reglement
het ingrijpen bemoeilijkt wanneer de onafhankelijkheid en kwaliteit van de
commissie in het geding zijn.
Het voorgestelde Reglement Bomencommissie beperkt zich tot hoofdlijnen,
waarmee ruimte is voor de commissie om naar eigen inzicht te handelen.

3.) De gemandateerde heeft het beslissingsmandaat om een advies naast zich neer
te leggen.
Voorbeelden elders leren ons dat een college in verreweg de meeste gevallen
volgend is aan het advies van de Bomencommissie. Door mandatering wordt de
formele stap van het collegebesluit overbodig en kan de procestijd worden verkort.
De gemandateerde heeft het beslissingsmandaat om een advies naast zich neer te
leggen. In een situatie waarin de gemandateerde besluit af te wijken van het
advies, zal deze vooraf overleg plegen met de portefeuillehouder en de vraag
bespreken of een formeel besluit van het college voor die situatie wenselijk is.

Financiële middelen en effecten
De kosten voor de inzet van de
Bomencommissie, inclusief ambtelijke ondersteuning, worden toegerekend aan de
activiteit of het project waarop het advies van toepassing is.
De gemiddelde kosten voor een advies inclusief de ambtelijke ondersteuning
worden geraamd op € 1.400,-. Om de administratieve druk te beperken wordt dit
als standaardbedrag gehanteerd per adviesaanvraag. Het bedrag wordt in rekening
gebracht op het desbetreffende werk. Mocht over een langere periode blijken dat de
gemiddelde kosten anders uitvallen, wordt een nieuw bedrag bepaald.

Vóór de programmabegroting 2019 wordt bezien of de wijze van kostentoerekening
functioneert of dat de raad verzocht moet worden extra budget beschikbaar te
stellen.
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Afstemming Afstemming heeft plaatsgevonden met de afdelingen Juridische Zaken
van de dienst SBV en afdeling Ruimtelijke ontwikkeling & mobiliteit van de dienst
DSO wat betreft de monumentenverordening.

Aanpak/Uitvoering a.
Na besluit van het college wordt een collegeraadsvoorstel voorgelegd voor de gezamenlijke toevoeging van de
Bomencommissie en de commissie Van werk naar werk aan de lijst in de
Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden.
b.
Na besluit van het college zal de gemeentesecretaris het besluit worden
voorgelegd om het mandaat neer te leggen bij de afdelingsmanager AIB.
c.
Na het collegebesluit op de inrichting van de Bomencommissie wordt de
werving van de commissieleden ter hand genomen, inclusief de plaatsvervangende
leden. De werving start met een oproep op de SHAH-pagina. De afdeling AIB
begeleidt de werving en stelt een aanstellingsbesluit op voor besluitvorming door
het college. Binnen een termijn van 3 maanden na het definitief besluit is het
mogelijk om de Bomencommissie operationeel te hebben.

Communicatie (intern en extern) Na vaststelling door college start de werving,
onder meer met een advertentie in de lokale geschreven media.
De raad wordt geïnformeerd door de raadsbrief.
Het instellingsbesluit, het Reglement Bomencommissie gemeente Almere en in een
later stadium het mandaatbesluit, worden bekend gemaakt in het Gemeenteblad.
Het Reglement Bomencommissie wordt gepubliceerd op overheid.nl.

Besluit Burgemeester en Wethouders
Besluit (in te vullen door Bureau Agenda)

Verseon

Vergaderdatum

Gemeenteblad 2017 nr. 935

14 november 2017

11

GEMEENTEBLAD

Nr. 935
20 november
2017

Officiële publicatie van Gemeente Almere

B en W besluit

Instelling bomencommissie

Het college besluit:
1.
Een Bomencommissie in te stellen en deze in te richten met de volgende
kenmerken:
a.
de Bomencommissie heeft een onafhankelijke adviesrol. Het college zal bij
hoge uitzondering, gemotiveerd, afwijken van haar advies,
b.
de Bomencommissie is inhoudelijk deskundig en heeft affiniteit met inspraak
en participatie,
c.

de Bomencommissie adviseert uitsluitend op verzoek van het college,

d.
de Bomencommissie kan op elk moment dat daar om wordt gevraagd
worden ingezet,
e.

de Bomencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris,

f.
de Bomencommissie heeft een formele status op grond van artikel 84 van de
Gemeentewet.
2.

Het ‘Reglement Bomencommissie gemeente Almere’ vast te stellen.

3.
De bevoegdheid tot het inwinnen van advies van de Bomencommissie en
daaropvolgende besluitvorming, te mandateren aan de gemeentesecretaris, met
het recht van ondermandaat.
4.

De Bomencommissie na 1 jaar functioneren te evalueren.

5.

De raad door middel van een raadsbrief te informeren.

Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 14 november 2017
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