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Onderwerp

Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en
organisaties van de burgemeester en wethouders van de gemeente Weert

Voorstel

1. Instemmen met vertegenwoordiging namens de Gemeente Weert in het bestuur van de
Raad van Toezicht Centrummanagement Weert (CMW) door de wethouder met portefeuille
Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening, voor nu: wethouder Frans van Eersel.
2. Het bestuur van de Stichting Centrummanagement Weert informeren per brief.
3. Vaststellen melding nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en
organisaties van de burgemeester en wethouders conform bijgaande overzichten.
4. Nevenfuncties op de gebruikelijke wijze algemeen openbaar maken.
5. Raad informeren via plaatsing van dit besluit op de TILS-Iijst.

Inleiding
Op 1 augustus 2016 is een brief van de Stichting Centrummanagement Weert ontvangen.
Zij verzoeken aan het college in te stemmen met vertegenwoordiging namens de
Gemeente Weert in het bestuur van de Raad van Toezicht Centrummanagement Weert
door wethouder Frans van Eersel. Gezien de inhoudelijke verantwoordelijkheden is de
wethouder van Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening de meest voor de hand
liggende persoon om deze functie te vervullen. Het betreft een onbezoldigde nevenfunctie
gerelateerd aan het wethoudersambt.
De Raad van Toezicht CMW is per 1 juli 2016 opgericht, zal 2 à 3 keer per jaar bij elkaar
komen en bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen waarvan 1

vertegenwoordiger van Gemeente Weert, 1 vertegenwoordiger vanuit de ondernemers of
vastgoedsector en 1 financieel deskundige / accountant.
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Vanuit de Stichting Centrummanagement vonden de samenwerkende partijen het van
belang dat de gemeente zowel op bestuurs- als op ambtelijk niveau vertegenwoordigd zou
zijn in de vernieuwde Stichting Centrummanagement (voortgekomen vanuit het Pact van
Weert), aangezien de versterking van de binnenstad een publiek-privaat belang is.
De gemeente kan geen bestuurszetel in het Stichtingsbestuur van het CMW accepteren,
omdat de gemeente als verantwoordelijke taak heeft het dienen van het algemeen belang.
Daarom is er voor gekozen de gemeente een bestuurszetel te geven in de Raad van
Toezicht CMW. Op deze manier zit de gemeente wel aan tafel om toezicht te houden op de
activiteiten en de besteding van gelden van het Centrummanagement Weert.
Hiermee wordt voldaan aan artikel 160 Gemeentewet.
Deze nevenfunctie is niet ongewenst en op grond van artikel 41b Gemeentewet meldt de
wethouderzijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad (TILS-lijst).
In het Stichtingsbestuur schuift ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Weert als
adviseur aan.

Relatie met vorio voorstellen:
- BW-007690 (B&W-besluit nr. 2van 4 november 2Ot4) n.a.v. wijzigingen nevenfuncties
burgemeester en wethouders, publicatie van de nevenfuncties burgemeester en
wethouders vond plaats op 12 november 2Ot4 in de Trompetter / Land van Weert;
- BW-007737 (B&W-besluit nr. 3 van 18 november 2Ot4) inzake beëindiging GOML en
toekomstige Samenwerking Midden Limburg (SML);
- BW-008639 (B&W-besluit nr. 38 van 14 juli 2015) n.a.v. wijzigingen nevenfuncties
burgemeester en wethouders, publicatie van de nevenfuncties burgemeester en
wethouders vond plaats op 22 juli 2015 in weekblad lWeert en tevens op de website van
Weert (http ://www.weert. nl/bekend maki ngen).

in de nevenfuncties

Beoogd effect/doel
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet alsook in de Gedragscodes bestuurlijke
integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Weert, moeten
nevenfuncties en (financiële) belangen van deze ambtsdragers aan college en raad bekend
en algemeen openbaar worden gemaakt.

Naam Omschrijving Bezoldigd
Burgemeester
A.A.M.M. Heijmans

Verwijderd (gerelateerd aan burgemeestersambt):
- Voorzitter van de Stichting Weert 600 jaar stad

Toegevoegd (niet gerelateerd aan burgemeestersambt):
- Voorzitter Stichting Burgomasters (per 01-07-2016)

Nee

Nee

Wethouder
H.A. Litjens

Geen wijzigingen

Wethouder
A.F. van Eersel

Toevoegen (gerelateerd aan het wethoudersambt):
- Lid van de Raad van Toezicht Centrummanagement Weert

(cMW)

Nee

Wethouder drs.
G.J.W. Gabriëls

Verwijderd (niet gerelateerd aan wethoudersambt):
- Reisleider SRC Cultuurvakanties; alleen in vakantie

Toegevoegd (niet gerelateerd aan wethoudersambt):
- Expert VNG International voor EUSTAB (=Eastern Ukraine State

Building and Accountability) project (per 01-09-2076)
(bezoldigd; maximaal 3 weken inzet verspreid over 2 jaar)

Ja

Ja

Wethouder drs.
P.P.H. Sterk

Geen wijzigingen
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Argumenten
Middels vaststelling en openbaarmaking van bijgaande overzichten wordt aan deze
verplichting voldaan.

Kanttekeningen en risico's
Opmerking verdient dat eventuele wijzigingen in nevenfuncties en (financiële) belangen,
op soortgelijke wijze aan college en raad moeten worden medegedeeld en algemeen
bekend gemaakt. Bijgaande overzichten geven de situatie weer per 29 september 2016.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Communicatie/ participatie
Voor wie is dit advies van belang?:
* Inwoners van Weert
* Raadsleden
Nadere specificatie: Besluit publiceren in het elektronisch Gemeenteblad op de website
www.overheid.nl en samen met de overzichten, gedurende 12 weken ter inzage leggen bij
de informatie- en servicebalie in het nieuwe stadhuis. Overzichten nevenfuncties en
financiële belangen collegeleden opnemen op de gemeentelijke website.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken :

* TILS-lijst
t Gemeentelijke website
* Overig

Geadviseerd wordt de volgende pa rtici patie-i nstru menten te gebru i ken
Niet van toepassing

Overleg gevoerd met
Intern:
Dhr. H. Zontrop
Mevr. L de Pooter
Dhr. M. Knaapen
Dhr. A. van Halbeek

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Openbaar:
Overzichten nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties van
de burgemeester en wethouders.
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A.F. (Frans) van Eersel

A.F. (Frans)van Eersel

Ove¡zicht ven nèvenfuncties en (f¡nanc¡ëlel belangen in ondernemingen en orgeníseties.

Gereleteerd aan het wethouderambt:

1. Lid van het bestuurlijk overleg van de Reg¡onale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord
(onbezoldigd)

2. L¡d van het Algemeen Bestuur van Keyport 2020 (onbezoldigd)

3. Voorzitter van de collegeadviescomm¡ssie Marktzaken (onbezoldigd)

4. Plaatsvervangend voorzitter van de collegeadviescommissie Straatnaamgeving (onbezoldigd)

*
N¡et gerelateerd aan het wethouderambt:

1. Financiële belangen:

Pand St. Antoniusstraat 46 te Weert (woonhuis)

Pand aan de Houtsnip te Weert (verhuurd)

Pand aan de Martinushof te Weert (verhuurd)

Pand aân de Parallelweg te Weert (verhuurd)

Eerstgenoemd pand is het woonhuis van de heer van Eersel en zijn gezin. De drie

laatstgenoemde panden worden verhuurd aan derden. Omwille van de privacy van de huurders
worden de hu¡snummers van deze panden niet vermeld.
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A.A.M.M. (Jos) Heijmans

Ovezicht van nevenfunctios en {financiële} belangen in ondernem¡ngen en organisaties.

Gerelateerd aen burgemeestersambt:

1. Lid van het Dagel¡jks Bestuur van de Vereniging van L¡mburgse Gemeenten (VLG)

(onbezoldigd)

2. Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd)

3. Lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO polit¡eregio Limburg) (onbezoldigd)

4. Lid van de stuurgroep Regionale lnformatie en Expertise Centra (RIEC) (onbezoldigd)

5. Portefeuillehouder mensenhandel RIEC (onbezoldigd)

ô. Portefeuillehouder pol¡tiezaken Veiligheidsregio Limburg-Noord (onbezoldigd)

7. Vootzitter van het Algemeen Bestuur Keyport 2020 (onbezold¡gd)

8. Voozitler van het Dâgelijks Bestuur Keyport 2020 (onbezoldigd)

N¡et gerelateerd aan burgemeestersambt:

1. Lid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (onbezoldigd)

2. Voozitter van het dagelijks bestuur Nederlands Burgemeesters Elftal (onbezoldigd)

3. Voozitter van de gebruikersvereniging Pink Roccade local government (onkostenvergoeding)

4. Vootz¡tter van de gebruiksvereniging Verseon (onbezoldigd)

5. Voozitter van lnternational Award For Young People Nederland (onbezoldigd)

6. Voozitter Stichting Burgomasters (onbezoldigd)

A.A.M.M. (Jos) Heijmans

d.d 'o4-u>-
a,lrl.or rÅ
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drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

Overz¡cht van nevenfuncties en (f¡nanciëlel belangen in ondernem¡ngen en organisaties.

Gerelateerd aan wethouderambt:

1. Voozitter van de collegeadviescommissie Cultuurh¡storie

2. Vootz¡tter van de collegeadvíescommissie Roerend erfgoed en beeldende kunst

Niet gerelateerd aan wethouderambt:

1. Expert VNG lnternalional voor EUSTAB (=Eastern Ukra¡ne State Build¡ng and

Accountability) project (bezoldigd; maximaal 3 weken inzet verspre¡d over 2 jaar)

2. Financiële belangen:

Pand aan het adres Wilhelminastraat 16 te Weert (woonhuis)

rJd ' oq
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P.P.H. (Paul) Sterk

Overz¡cht van nevenfuncties en (f¡nanciëlel belangen ¡n ondernemingen en organ¡saties.

Gerelateerd aan wethouderambt:

1. Lid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoor¿ieningsschap Weert en Omstreken, de Risse
(onbezoldigd)

2. Plaatsvervangend voozitter van de collegeadviescomm¡ssie Cultuurhistorie (onbezold¡gd)

3. Plaatsvervangend voorz¡tter van de collegeadviescommissíe Roerend erfgoed en beeldende
kunst (onbezoldigd)

Niet gerelateerd aen wethoudeEmbt:

1.a. Auteur (bezoldigd in geval van boekverkoop)

1.b. Gezondheidswetenschapper (adviseur) (incidenteel bezoldigd; honorarium per opdracht)

2. Voor¿itter bestuur stichting Cultureel Câfé Weert (onbezoldigd)

3. Huiscolumn¡st Bospop (geen bestuursfunc{¡e) (onbezoldigd)

4. Financiële belangen:

a. Woonhuis te Weert

b. Auteur (boekverkoop indien van toepassing)

c. Gezondhe¡dswetenschapper (adviseur) (incidenteel; honorarium per opdracht)

P.P.H. (Paul) Sterk

d d,; o\-ttt-l-ot(
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H.A. (Harrie) Litjens

Overzicht van nevenfuncties en (f¡nenc¡ëlef belangen ¡n ondernemingen ên organ¡saties.

Gerelateerd aan wethouderambt:

1. Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Werkvootzieningsschap Weert en

Omstreken, de Risse (onbezoldigd)

2. Vervangend lid van het bestuurl¡jk overleg van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Limburg-Noord (onbezoldigd)

3. Voorz¡tter van de collegeadviescommiss¡e Straatnaamgeving (onbezoldigd)

4. Pleatsvervangend vooz¡tter van de collegeadviescommissie Marktzaken (onbezoldigd)

N¡et gerelateerd aan wethouderambt:

'1. Financ¡ële belangen:

Pand aan het adres HushoveMeg 122 te Weert (woonhuis)

H.A. (Hanie) Litjens

d ot. I o+ - to - 1-0(6
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Stichting
Weert, 1- augustus 201-6

management Weert

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101

6001 GS WEERT

Geacht College,

Vanuit de Stichting Centrummanagement vonden de samenwerkende partijen het van belang dat
de gemeente zowel op bestuurs- als op ambtelijk niveau vertegenwoordigd zou zijn in de
vernieuwde Stichting Centrummanagement (voortgekomen vanuit het Pact van Weert),
aangezien de versterking van de binnenstad een publiek-privaat belang is.

De gemeente kan geen bestuurszetel in het Stichtingsbestuur van het Centrummanagement
accepteren, omdat de gemeente als verantwoordelijke taak heeft het 'algemeen belang' te dienen
Dit belang kan in sommige gevallen niet stroken met de economische belangen in het centrum.
Daarom is er voor gekozen de gemeente een bestuurszetel te geven in de Raad van Toezicht.
Op deze manier zit de gemeente wel aan tafel om toezicht te houden op de activiteiten en de
besteding van de gelden van het Centrummanagement.

Gezien de inhoudelijke verantwoordelijkheden is de wethouder van Economische Zaken en
Ruimtelijke Ordening de meest voor de hand liggende persoon om deze functie te vervullen. ln het
Stichtingsbestuur schuift daarnaast ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Weert als
adviseur aan.

Raad van Toezicht CMW (per 1 juli 2016) zal (zeer waarschijnlijk) 2 à 3 x per jaar bij etkaar komen
en zal bestaan uit minimaal 3 personen:

. Vertegenwoordiger ondernemers of vastgoedsector (onbezoldigd lid)

. Financieel deskundige - accountant (onbezoldigd lid)

. Vertegenwoordiger van Gemeente Weert - (voor nu) Wethouder Frans van Eersel
(onbezoldigd lid)

Raad van Toezicht CMW heeft toezichthoudende taak o.a. verwezenlijking doelstelling van de
Stichting. Zij fungeert als klankbord en kan het Bestuur CMW gevraagd of ongevraagd adviseren.

Vertrouwende dat het College akkoord kan gaan met de benoeming van Wethouder Van Eersel,
tekenen wij,

Met vriendelijke

Bart Sniekers
Voorzitter Stichting Centrummanagement Weert
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Missie, visie & doelstellingen

CentÌummanagement is een overlegplatform van./voor ondernemeÍs met belangen in
de b¡nnenstad ¡n(lusief een vertegenwoord¡ging vån recreat¡eve ondernemers (platform
Uzeren Man). Ondernemers leggen de basis voor de u¡tvoeringsagenda van het
Centrummånagement,

Het werkapparaat CMW (centrummanager, evenementenmedewerker en secretar¡ããt)
vormt de drijvende kracht voor de ondernemers om het gezamenlijke doel: meer
bezoekers, langere verblijfstijd, meer bestedingen te bere¡ken. Hiertoe staat de
werkorganisatie CMW onder leÌding van het dagelijks bestuur. CMW is dienstverlenend
aan de ondernemers. De centrummanager is het centrale aanspreekpunt voor
ondernemers om gezamenl¡jk te komen tot een aantrekkelijke centrumstad ¡n de regio.

De Stichting Centrummanãgement Weert is een publiekprivate samenwerking tussen:
- Gemeente Weert - als adv¡seur
- CWP (ondernemersvereniging binnenstad Weert)
- Wonen Limburg, afdel¡ng Weert
- Vereniging van commerc¡êle Vastgoedeigenaren Weeft
- Horeca Nederland - Afdeling Weert
- Vereniging voor Ambulante Handel Afdeling Weert
- Bouwinvest (eigenaar Muntcomplex)
- BOB (bewonersorganisat¡e binnenstad)
- Kamer van Koophandel - als adviseur

Doelstelling
Centrummanagement Weert stelt zich ten doel: meer bezoekers vaker en langer naar
(het centrum van) Weert te trekken door het bieden van evenementen en de
leefba¿rheid, veiligheid en het ¡mago van de binnenstad te versterken door het
u¡tvoeren van projecten. Centrummanagement Weert st¡muleert, initieert, bundelt en
verbindt activite¡ten en projecten. Het aandãchtsgebied is voornamelijk het centrum van
Weert zoals dat ligt tussen spoor en kanaal, met de belangrijkste ¡nvalswegen zoals
Maaspoorl, Stat¡onsstraat en Biest.

Missie
Een binnenstad van een bruìsende stad met een verzorgingsgebied als dat van Weert
verd¡ent een waardevolle collectieve aanpak van verbetering. Verander¡ngen in de mãrkt
vinden continue plaats, dus is het noodzaak te ¡nvesteren in ontwikkeling opdat de
consument interesse bl¡jft tonen in het bezoeken van het centrum.
Centrummanagement is een samenwerkingsverband tussen actief betrokken partrjen in
de binnenstad van Weert en staat voor ontwikkelíng en verbetering.

Visie
Centrummanagement Weert brengt partijen b:j elkaar. Een collectieve samenwerking
biedt mogelijkheden als het gaat om verbetering van het centrum.
Centrummanagement ¡n¡t¡eert en steunt daar waar nodit. ln de ¡deale s¡tuat¡e is Weert
een stad waar mensen met rege,maat naartoe gaan om de charme van de middelgrote
stad te ervaren. Weert biedtgezelligheid, een breed winkelaanbod en is een centrale
locatie wa¿r mensen elkaar ontmoeten.

http ://www. cmweert. n l/ 29-9-2016
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GEMEENTE vvEERT

Leden van de gemeenteraad

Weert, 10 september 2015

Onderwerp : Weert 600 jaar stad

Beste meneer, mevrouw,

De stichting weert 600 jaar stad (w600) heeft het project "weert 600 jaar stad"
inhoudelijk en financieel afgerond.¡ De inhoudeliJke evaluatie van het project d.d. maart 2015 is in het le kwartaal 2015

afgerond, toegezonden en in de ¡nformatieve vergadering van de gemeenteraad, op
woensdag 15 april 2015, door het bestuur van de stichting toegelicht.. De financiële verantwoording is afgerond na het 2e kwartaal 2015. Op basis van de
inhoudelijke evaluatie en financiële verantwoording heeft de subsidievaststelling voor
d¡t project plaatsgevonden.

Zoals aan de gemeenteraad is toegezegd ontvangt u hierbij alle jaarstukken van de
stichting Weert 600 jaar stad (jaarverslagen, jaarrekeningen en goedkeurende
accountantsverklaringen over de jaren 2013, 2014 en 2015).

De gemeentelijke subsidje van totaal € 450.000,= is in overeenstemming met het
exploitatieoverschot (€ 3.612,=) lager vastgesteld op een bedrag van € 446.388,=.
De stichting W600 heeft een voorschot op de subsidie onWangen van € 450.000,=.
Het verschilbedrag is door de stichting W600 in juli 2015 overgemaakt op de bankrekening
van de gemeente Weeft. De beschikking subsidievaststelling project Weert 600 jaar stad
(zaak-33271) treft u aan als bijlage bij deze brief.

Het bestuur van de stichting W600 is voornemens de stichting te ontbinden nadat de
jaarstukken ter kennis zijn gebracht van de gemeenteraad.
voorwaarde voor ontbinding is dat de boeken en bescheiden van de beëindigde
rechtspersoon nog zeven jaar bewaard worden door een bewaarder. Het bestuur van de
stíchting heeft de gemeente Weeft gevraagd als bewaarder op te treden. Dit voorstel
wordt a mbtelijk verder onderzocht.

Met vrie groet,
IS,

M.H.F.
gemeentesecretaris

: Jaarstukken
Beschikking

de stichting Weeft 600 jaar stad
project Weert 600 jaar stad.

Wilhelmlnasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
website: www.weert.nl - Twltter: www.twltter.com/gemeenteweert

Bijlage(n)
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Bestuur

Sinds 2008 is Burgomasters ondergebracht in de Stichting Burgomasters. Het bestuur van de

Burgomasters wordt gevormd door:

Voorzitter
A.A.M.M.
(jos)
Heijmans

burg

van Weeft

Bestuurslid
w.R.l.M.
(Inez)

Pijnenburg-

Adriaenssen

burgemeester
van Heerde

Ga Terug

loading

http ://www.burgomasters.nl/?page_id:8 1 29-9-2016
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Welkom bij Burgomasters

Sinds 1990 is de Burgomasters hét golfevenement in bestuurlijk Nederland. Jaarlijks strijden
burgemeesters, commissarissen van de Koningin en hun gasten op de eerste woensdag van

september op het scherpst van de snede om felbegeerde prijzen.

De Burgomasters bestaat niet alleen uit een golftoernooi, maar ook uit een golfclinic voor
degenen díe met de sport willen kennismaken.

De Burgomasters heeft zich ontwikkeld tot een evenement waarbij in een ontspannen sfeer, los

van de dagelijkse hectiek bestuurlijke zaken via uiteenlopende invalshoeken worden besproken.

De wedstrijdleiding zorgt voor een zodanige indeling dat er een optimale combinatie is van

interactie, het leggen van nieuwe contacten en het aanhalen van oude relaties.

Burgomasters 20L6

Dit jaar vond de Burgomasters plaats op woensdag 7 september op Golfclub Amelisweerd in

Utrecht.
Bekijk de foto's.

Dit is de winnaar van de BurEomasters 2016:

Pieter H e i I i eg e rs, bu rg emeeste r H a a rlem m erl i ede- Spa a rnwau de
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Burgomasters I Burgomasters Golfevenement

Terugblik Burgomasters 2O15

Woensdag 2 september was het weer tijd voor de Burgomasters 2015.

We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Bekijk hier de foto's.

Dit is de winnaar van de Burgomasters 2O15:

Jos Heijmans (midden), burgemeester Weeft
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You are her€: Home > News > Tra¡n¡ngs in partic¡patory and inclus¡ve governance in Eastern Ukra¡ne

4s, Thainings ìn pøirtíaípatorg a.nd ínclusíue gouernantce ín Easte¡n tÛkraine

Lagt week VNG lntêrnational delivered two train¡ngs ¡n part¡clpatory and

¡ncl,us¡ve governance to the ciyiI servanß ofSlorryansk and pokrovsk

municlpalltles ¡n Eastem Ukraine. ln an ¡nteract¡vê manncr tra¡ners and

perticipants ofthe tra¡ning d¡3cussed cases from the Dutch and the

Ukralnian local govcmmant pract¡ce and enaly3rd strps ¡n parti(ipatory

procêss.

The treining wes provided by VNG lnternationafs citizen pan¡cipation

expert Ms Anke Ru¡ge, and by Mr Geert Gabriëls, atderman ¡n the Dutch

mun¡cipatity of WeerL The part¡cipants ¡n both municipatit¡es made good

use of the pract¡caI exper¡ence that both trainers have gained in

munic¡pal¡ties ¡n the Netherlands. ln Slovyansk, an extra case was added to

the programme, expta¡ning how the municipal.¡ty of Weert d¡vides ¡ts subsid¡es ¡n a participatory manner. ln Pokrovsk, where the tra¡n¡ng took plâce in an

inspir¡ng room within the city t¡brary spec¡aI attent¡on was pa¡d to how mun¡c¡paI properties such as t¡brar¡es can have ¡mport¿nt sociäl functions for the

citizens.

ln the fottow¡ng weeks VNG lnternationaI will detiver s¡m¡tar tra¡nings to four other municipat¡ties ¡n Donetsk, Kharkiv ând Dnipropetrovsk regions ¡n Eastern

Ukraine. The tra¡n¡ngs ãre part of the Eastern Ukraine State Bu¡tding and Accountabit¡ty project, funded by the Dutch Ministry of Fore¡gn Affa¡rs. This pro¡ect

aims at building oftrust and a stable, pred¡ctabte and [ãw-based rel¡t¡onsh¡p among c¡t¡zens and mun¡c¡pal¡ties.

This pro¡ect has stârted ¡n January 2016 and w¡[ continue ti[ December 2017. lt is divided ¡n three stages. ln the first stage, by means ofa training, [oca[

servants wi[[ devetop c¡t¡zens part¡cipation practices in [oca[ policy. ln the second stage, six municipatit¡es in cooperation with [oca[ civil soc¡ety w¡tl draft and

imptement a small-scate localty dr¡ven pitot pro¡ect with a goal to improve equal access to bas¡c services, restore trust in tocal author¡ties, and to contribute

to soc¡al cohesion among d¡fferent ideotogical groups. And ¡n the third stage, learned practices and resutts of the proiect w¡tl be shared w¡th other locat

governments w¡th¡n ukra¡ne.

This projed ¡s ¡mplemented by VNG lnternat¡onal in close collaboration with PAX and local partner organisat¡ons (local CSO' and government associat¡ons).

< BACK TO: NEWS SHARE THIS
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Over VNG lnt€rnatíonal

VNG lnternationat steunt decentratisatie processen en facil¡teert gemeentÊli¡k ¡nternat¡onaal beleid. De orgânisätie versterkt lokele overheden, hun

verenigingen tra¡nings¡nst¡tuten en decentralisatie task forces zoweI in ontwikkelingslanden als in landen ¡n transitie. Wij bouwen op bestaande ervåring met

hoogstaande dienswerlen¡ng, zoa[s benchmarks, handvâtten voor betast¡ng ¡nning en handboeken.

De Nedertandse kennis over lokeaI bestuur ¡s internationaaI gezien waardevol. Bovendien is de lokale beleidsagenda van Neder[åndse gemeenlen op veel

manieren verbonden met de mond¡ale agenda. Daarom hebben wij in 2001 VNG lnternat¡ona[, de organisat¡e voor ¡nternationate samenwerking v¿n de VNG,

opgericht.

ln drie progrâmma's van VNG lnternat¡onaI speten Nedertandse gemeenten een betangrijke rot: de Globat Goals Gemeente Campagne, het Local Govemment

Capac¡ty Programme (LGCP/Versterkt tokaaI bestuur) en het Local Government Resilience Proglamme.

Gtobat Goals Gemcente Campagne

Nederlands - \,rNG Intemational pagina I van2
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Afgelopen jaren hebben 165 Miltenniumgemeenten op verschi[[ende man¡eren en met inzet van velen

act¡ef bijgedrâgen aan de Millenn¡umdoeten. Dat heeft heel mooie resultaten opgeleverd. Nu ¡s er - met

de doelen die ¡n september 2015 door de VN ziin vastgesteld - een nieuwe periode aangebroken. Tot

het ¡aar 2030 werken we aan het real¡seren van de Globat Goals for Sustainabte Development (Duueame

ontwikketlngsdoetsteltingen). Het zün 17 doelen die onder meer gaan over duur¿ame consumpt¡e en

productie, eff¡c¡ënt watergebruik, terugdringen van onget¡jkhe¡d en het bevorderen vân ¡nctus¡eve samenlevingen. De Millennium gemeente campagne gaat

daarom verder als de Gtobal Goals gemeente campâgne (in het kon ]GC). De VNG roept gemeenten op om Global Goals gemeente te worden en samen met

inwoners, bedr¡iven, o¡gan¡sat¡es en lokale teams bi¡ te dragen aan het behaten van de doelen.

Andere onderdeten op de Global Goals gemeenten pagina:

) Op de themä pag¡na van de VNG Webs¡te

) ln onze maandeli¡kse digitale nieuwsb¡ief leest u over actuete ontwikkelingen op het geb¡ed van gemeentel¡jk internat¡onâal beleid. Ook kunt u via de

nieuwsbrief te weten komen wat het laatste n¡euws is over de Globa[ Goats gemeente campagne. Metd u aan voor de nierwsbrief en btilf op de hoogte.

> Ktik hiervoor de brochure over de Global Goals gemeente campagne

> Meer info¡matie over de '1id*aosule". waarin persoont¡jke wensen en ideeën van burgemeesters en wethouders voor het ¡aar 2030 worden vezameld.

) De campagne heeft sãmen met andere partners een website opger¡chl waarop a[ het nieuws rondom de Gtobat Goats ¡n Nederland te volgen is.

www.globatgoalsnLnl

) Twitter: @GGGC2030

Local Government Resílicnce Programme

Het Locat Government Resit¡ence Programme, oftewet LOGOReP, zet zich in voor de versterk¡ng vân de weerbaarheid van Libanese en Jordaanse

gemeenschappen waarvan het voorz ien¡ngenn¡veau hevig onder druk wordt gezet door de toestroom van Syr¡sche vtuchtelinqen. Met de ¡nzet van

LO C A L Nederlandse gemeentet¡ike expertise ondersteunen w¡j tokale overheden en, waar aanwezig,

. G OV E R N M E N T vtuchtelingenkampen zelf met het op pijt houden en verbeteren van de kwaliteil van essentiële diensten

RES¡I IENCE

GtflBAtGÍIAIS
gemeente campagne

aan zowel de toka[e bevolkinq als de vluchteungen zelf (op het gebied van water, afual etc.). Daãmaast

ondersteunen we b¡¡ het ontwikketen van economische kansen voor beide groepen en ondersteunen we

het ontwikketen van slrategisch bele¡d daartoe waarbi¡ meerdere scenar¡o's ten opzichte van de Syrische

crisis in oogschouw worden genomen. Meer informatie kunt u vinden via de volgende [inks: Libanon en

lo¡danie.

PROGRAMME

LGCP / Versterkt lokaal bestuur

VNG lntemat¡onal heeft een programma ontwikke[d voor versterking vãn het tokale bestuur in Ben¡n, Burundi,

Ghana, Rwanda, Oegandå, Zu¡d-Afrika, Zuid-Sudan, Nicaragua en de Patestijnse gebieden. Dit programma maakt

gebruik van de expertise die aanwez¡g is in de lokale overheden in Nedertand op basis van de van-collega-tot-

collega methode. Ook de kennis van provinc¡es, waterschappen, en woninq corporaties wordt gebru¡kt. Zie voor

meer ¡nformatie b¡j Our pro¡ects > LGCP. Ktik hie¡ voor een Nederlândstãl¡qe fâctsheet.

Local
Government

CaOaCitV ILGcP

Pioqraníme
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Gemeentelijk internationaal bele¡d

Op de website van de VNG vindt u meer informatie over gemeentelijk ¡ntemat¡onaaI bele¡d op beteidsvetd lnternat¡onaal Meer ¡nformatie over Europese

kenn¡snetwerken, subsidies, lobbydossiers en tokale autonom¡e in Europa vindl u op deze website bij beteidsveld Europa.

Meld u aan voor de nieuwsbríef

Wetke actuele ontwikketingen op het terrein van gemeentetiik internationaal beleid komen er op gemeenten aP u leest het in de nieuwe maandelijkse

n¡euwsbrief van VNG lnternationat voor gemeenteambtenaren en -bestuurders.

ln deze nieuwsbrief zulten wii u op de hoogte houden van (¡nter)nãtionale ontw¡kkelingen die retevânt kunnen zijn voor internat¡onaal beleid van gemeenten.

Op deze manier hopen we u te kunnen helpen de mogeti¡kheden die internat¡onaat beteid uw gemeente te b¡eden heeft te ¡dentificeren en in de praktilk te

brengen.

Aanmetden voor de nieuwsbriei., Dat kan via deze línk

VNG lnternational

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Tet +31 70 373 84 01

Fax+3170 373 86 60

E-malt: vng-lhrerhárlonâl @vng.nt

www.vn g- i nternat¡onal.nl

Bezoekadres

Nassaulaan 12

2514J5 Den Haag

Routebeschrijving
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Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en 
organisaties van de burgemeester en wethouders van de gemeente Weert 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 13 oktober 2016 
gedurende 12 weken, dat wil zeggen tot en met  5 januari 2017 bij de informatie- en servicebalie 
in de hal van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, voor een ieder ter inzage ligt de nevenfuncties en 
(financiële) belangen in ondernemingen en organisaties van de burgemeester en wethouders van 
de gemeente Weert.  
Deze nevenfuncties zijn ook digitaal te raadplegen via het Bestuurlijke Informatie Systeem van de 
gemeente Weert: https://gemeenteraad.weert.nl/Organisatie/college-van-bw/. 
Klik daarvoor op een collegelid en vervolgens is de algemene informatie en de nevenfuncties van 
het betreffende collegelid in te zien. 
 
Weert, 12 oktober 2016 
 
 
 
 
 


