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Afdeling : Griffie Raadsvoorstel:
DJ-1463296 

Naam opsteller voorstel : Mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten
m.wolfs@weert.nl / 0495-575206

Zaaknummer:
1463295

Portefeuillehouder : mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Onderwerp
Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitter diverse raadsgremia.

Voorstel
1. De heer L. Heuvelmans te benoemen tot voorzitter van de gecombineerde 
raadscommissie S&I-M&B.
2. Mevrouw M. van den Bergh te benoemen tot voorzitter van de extra 
informatiebijeenkomsten.
3. De heer P. Mols te benoemen tot voorzitter van het sprekersplein.
4. Mevrouw L. Steinbach te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van het 
sprekersplein.

Inleiding
De raad heeft op 28 juni 2018 een nieuwe vergadersystematiek vastgesteld en op 9 
oktober 2018 de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de diverse raadsgremia 
benoemd. Er vinden nu enkele mutaties plaats.

Beoogd effect/doel
Het benoemen van nieuwe voorzitters en een plaatsvervangend voorzitter.

Argumenten 
Op 6 januari 2021 heeft het fractievoorzittersoverleg besloten de raadscommissies S&I en 
M&B voortaan als een gecombineerde raadscommissie te doen fungeren. De hierdoor 
vrijgekomen avond in de commissieweek wordt sinds die tijd benut als uitloop voor de 
raadscommissie R&E, welke commissie dusdanig veel agendapunten behandelt dat één 
vergaderavond ontoereikend is. Dhr. Heuvelmans is benoemd als voorzitter van de 
commissie S&I. Met voorliggend voorstel wordt hij benoemd als voorzitter van de 
gecombineerde raadscommissie S&I-M&B.

Door het vertrek als raadslid van de huidige voorzitter van de informatiebijeenkomsten, 
dhr. Van de Loo, is het voorzitterschap vacant. Mw. Van den Bergh heeft aangegeven deze 
vacature te willen invullen.

De burgemeester is momenteel voorzitter van het sprekersplein. Gelet op de aard van het 
sprekersplein, nl. het in gesprek gaan van de raad met de inwoners, past het 
voorzitterschap eerder bij een raadslid. Dhr. Mols was al plaatsvervangend voorzitter van 
het sprekersplein. Hij wordt nu voorzitter. Mw. Steinbach heeft laten weten beschikbaar te 
zijn als plaatsvervangend voorzitter. Zij wordt in onderhavig voorstel in die functie 
benoemd.

Kanttekeningen en risico’s 
Geen. 

Financiële gevolgen
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Geen. De raadsleden die in de aangegeven functies worden benoemd ontvangen daarvoor 
geen extra vergoeding.

Uitvoering/evaluatie 
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie 
De benoemde voorzitters en plaatsvervangend voorzitter ontvangen schriftelijk bericht van 
hun benoeming. In het Bestuurlijk Informatie Systeem op de website wordt bij de 
betreffende raadsleden hun nieuwe functie vermeld.

Advies raadscommissie 
P.M.

Bijlagen 
Geen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het fractievoorzittersoverleg,



FVO

Nummer raadsvoorstel: DJ-1463296 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 7 oktober 2021,

besluit:

1. De heer L. Heuvelmans te benoemen tot voorzitter van de gecombineerde 
raadscommissie S&I-M&B.
2. Mevrouw M. van den Bergh te benoemen tot voorzitter van de extra 
informatiebijeenkomsten.
3. De heer P. Mols te benoemen tot voorzitter van het sprekersplein.
4. Mevrouw L. Steinbach te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van het 
sprekersplein.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2021.

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten Mr. R.J.H. Vlecken


