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Onderwerp
Herbenoeming van mevrouw J. Hendrickx als lid van de Rekenkamer Weert.
Voorstel
1. Kennis te nemen van bijgevoegde verklaring van mevrouw Hendrickx, inhoudende dat
zij de herbenoeming als lid van de Rekenkamer zal aanvaarden;
2. Kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap
van de Rekenkamer van mevrouw Hendrickx;
3. Over te gaan tot herbenoeming van mevrouw Hendrickx als lid van de Rekenkamer
Weert, welke herbenoeming ingaat op 20 juli 2022 voor de duur van 6 jaar.
Inleiding
Met ingang van 20 juli 2016 is mevrouw Hendrickx benoemd als lid van de
Rekenkamer van de gemeente Weert voor de duur van 6 jaar. De periode van benoeming
loopt op 20 juli 2022 af.
Relatie tot de strategische visie
N.v.t.
Beoogd effect
Gezien het vorenstaande dient per 20 juli 2022 opnieuw voorzien te worden in het
lidmaatschap. De Gemeentewet kent de mogelijkheid om leden te
herbenoemen. Het Fractievoorzittersoverleg heeft ingevolge de verordening op de
Rekenkamer de taak kandidaten voor de Rekenkamer aan de raad aan te bevelen. De raad
(her)benoemt leden op aanbeveling van het Fractievoorzittersoverleg voor
de duur de van zes jaar. De aanbeveling wordt vergezeld van een verklaring van de
kandidaat dat hij de benoeming zal aanvaarden en een overzicht van de openbare
betrekkingen.
Beoogd(e) doel(en)
N.v.t.
Argumenten
Mevrouw Hendrickx heeft richting het Fractievoorzittersoverleg aangegeven voor
herbenoeming als lid per 20 juli 2022 in aanmerking te willen komen. Het
FVO heeft vervolgens op 6 juli te kennen gegeven in te stemmen met het in gang
zetten van de herbenoemingsprocedure van mevrouw Hendrickx als lid van
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de Rekenkamer Weert en beveelt u aan mevrouw Hendrickx her te benoemen als lid van
de Rekenkamer. Een verklaring dat mevrouw Hendrickx de benoeming per
20 juli 2022 zal aannemen is bijgevoegd.
Kanttekeningen en risico’s
Deze herbenoeming vindt wederom plaats voor een periode van 6 jaren. Na deze periode
dient uw raad een besluit te nemen ter zake van de (her-)benoeming. Dit is eveneens het
geval wanneer tussentijdse vacatures ontstaan.
Financiële gevolgen
Geen.
Participatie
N.v.t.
Communicatie
Mevrouw Hendrickx wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de herbenoeming.
De andere functies dan het lidmaatschap van de Rekenkamer worden openbaar gemaakt
conform de artikelen 81e en 12 van de Gemeentewet op de gemeentelijk website.
Planning en uitvoering
N.v.t.
Evaluatie
Het FVO voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de Rekenkamer.

Bijlage(n)
-Verklaring aanvaarding benoeming.
-Overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap van de Rekenkamer.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het Fractievoorzittersoverleg van Weert,
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1743984
Advies raadscommissie
N.v.t.

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het Fractievoorzittersoverleg van 6 juli 2022

besluit:

1. Kennis te nemen van bijgevoegde verklaring van mevrouw Hendrickx, inhoudende dat
zij de herbenoeming als lid van de Rekenkamer zal aanvaarden;
2. Kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap
van de Rekenkamer van mevrouw Hendrickx;
3. Over te gaan tot herbenoeming van mevrouw Hendrickx als lid van de Rekenkamer
Weert, welke herbenoeming ingaat op 20 juli 2022 voor de duur van 6 jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van.

De griffier,

De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

mr. R.J.H. Vlecken

