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Afdeling : Griffie  Raadsvoorstel: 
DJ-1928783  

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

Zaaknummer: 
1928781 

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

 
Onderwerp 
Benoeming voorzitters, plaatsvervangend voorzitters en leden raadsgremia. 
 
Voorstel 
De volgende raadsleden te benoemen in de aangegeven functies: 

1. Voorzitter van de raadscommissie S&I-M&B (toekomstige naam raadscommissie 
Samenleving & Bestuur (S&B)): de heer M. Smolenaers (fractie Weert Lokaal); 

2. Plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie S&I-M&B (toekomstige naam 
raadscommissie Samenleving & Bestuur (S&B)): de heer J. Briels (Weert Lokaal); 

3. Voorzitter van de raadscommissie R&E: mevrouw I. Beenders-Van Dooren (fractie 
DUS Weert); 

4. Plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie R&E: de heer P. Scholten 
(fractie DUS Weert); 

5. Plaatsvervangend voorzitter van de informatiebijeenkomsten: de heer L. 
Heuvelmans (fractie PvdA); 

6. Leden van de vertrouwenscommissie: de heer T. Karg (GroenLinks) en de heer H. 
van de Loo (fractie Van de Loo); 

7. Leden van de auditcommissie: de heer P. Scholten (DUS Weert) en de heer H. van 
de Loo (fractie Van de Loo).  

 
 
Inleiding 
Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de raadsgremia opnieuw bemenst. Enkele 
functies daarin zijn nog niet ingevuld.  
 
Relatie tot de strategische visie 
Niet van toepassing. 
 
Beoogd effect 
Het invullen van openstaande functies in enkele raadsgremia. 
 
Beoogd(e) doel(en)  
Het invullen van openstaande functies in enkele raadsgremia. 
 
Argumenten  
De raad werkt volgens het zgn. BOB-model. Dat houdt in dat het besluitvormingsproces 
drie fases kent: beeldvorming in de informatiebijeenkomsten, de thema-avonden en het 
sprekersplein, oordeelsvorming in de raadscommissies en besluitvorming in de raad.  
Daarnaast kent de raad de overlegorganen auditcommissie, vertrouwenscommissie en 
werkgeverscommissie. 
 
De raad benoemt de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van bovengenoemde 
raadsgremia (met uitzondering van de thema-avonden), alsmede de leden van de 
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auditcommissie, werkgeverscommissie en vertrouwenscommissie. De burgemeester is op 
grond van de Gemeentewet de voorzitter van de raad. 
 
De thema-avonden worden niet voorgezeten door een raadslid.  
 
Op 18 mei 2022 heeft de raad tijdelijk voorzitters benoemd voor de beide 
raadscommissies en een tijdelijk plaatsvervangend voorzitter voor de raadscommissie 
S&I-M&B. Ook zijn toen enkele leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie 
benoemd.  
 
Op 2 juni 2022 zijn een lid en plaatsvervangend lid van de auditcommissie benoemd.  
 
Bij besluit van 15 juni 2022 heeft de raad benoemd: 

• de eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitter; 
• de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het sprekersplein;  
• de voorzitter van de informatiebijeenkomsten; 
• de leden van de werkgeverscommissie;  
• de leden van de vertrouwenscommissie; 
• enkele leden van de auditcommissie. 

 
Het lidmaatschap van de auditcommissie vervalt op grond van artikel 5 van de 
verordening op de auditcommissie onder meer door het verlies van de hoedanigheid van 
raadslid dan wel commissielid-niet-raadslid. De heer Scholten was vanaf 15 juni 2022 
commissielid-niet-raadslid en vanaf 5 oktober 2022 tot 10 januari 2023 tijdelijk raadslid 
ter vervanging van een collega-raadslid dat afwezig was wegens ziekte. Op 15 juni 2022 is 
de heer Scholten benoemd tot lid van de auditcommissie. Het raadslidmaatschap is van 
rechtswege geëindigd op 10 januari 2023. Omdat de heer Scholten thans noch raadslid 
noch commissielid-niet-raadslid is dient hij opnieuw te worden benoemd. 
 
Onderhavig voorstel ziet op het invullen van alle resterende vacatures. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
Uw raad wordt bij separaat voorstel voor dezelfde raadsvergadering als waarin onderhavig 
benoemingsvoorstel wordt behandeld voorgesteld om de heer P. Scholten te installeren als 
raadslid. Het voorstel om hem te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de 
raadscommissie R&E en lid van de auditcommissie moet derhalve onder het voorbehoud 
van zijn beëdiging als raadslid worden bezien.  
 
Financiële gevolgen 
Raadsleden ontvangen geen extra vergoeding voor het lidmaatschap of 
(plaatsvervangend) voorzitterschap van een overlegorgaan van de raad. In die zin zijn er 
geen financiële gevolgen. Er zal wel een voorzitterstraining worden georganiseerd voor de 
nieuwe groep voorzitters en plaatsvervangend voorzitters. Daaraan zijn kosten verbonden 
(circa € 2.000,-). 
 
Participatie 
Het college kan ingevolge artikel 147a van de Gemeentewet en op grond van artikel 36 lid 
3 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad wensen en bedenkingen over een initiatiefvoorstel ter kennis van de raad brengen.  
 
Communicatie 
De personen die worden benoemd ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging. De 
benoemingen worden op de website vermeld.  
 
Planning  
De benoemingen gaan onmiddellijk in. 
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Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlage(n)  
Geen. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Het fractievoorzittersoverleg, 



 Fractievoorzittersoverleg 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1928783  
 
Advies raadscommissie  
Niet van toepassing. 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van januari 2023, 
 
 
 
 besluit: 
 
De volgende raadsleden te benoemen in de aangegeven functies: 

1. Voorzitter van de raadscommissie S&I-M&B (toekomstige naam raadscommissie 
Samenleving & Bestuur (S&B)): de heer M. Smolenaers (fractie Weert Lokaal); 

2. Plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie S&I-M&B (toekomstige naam 
raadscommissie Samenleving & Bestuur (S&B)): de heer J. Briels (Weert Lokaal); 

3. Voorzitter van de raadscommissie R&E: mevrouw I. Beenders-Van Dooren (fractie 
DUS Weert); 

4. Plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie R&E: de heer P. Scholten 
(fractie DUS Weert); 

5. Plaatsvervangend voorzitter van de informatiebijeenkomsten: de heer L. 
Heuvelmans (fractie PvdA); 

6. Leden van de vertrouwenscommissie: de heer T. Karg (GroenLinks) en de heer H. 
van de Loo (fractie Van de Loo); 

7. Leden van de auditcommissie: de heer P. Scholten (DUS Weert) en de heer H. van 
de Loo (fractie Van de Loo). 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2023. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


