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2e Tijdelijke wijziging management gemeente Weeft

Voorstel

Adriaan Weterings tijdelijk te benoemen als interim afdelingshoofd Financiën

Inleiding

Omwille van reeds mondeling met uw college gedeelde redenen heeft het DT het vanuit
een goede continuering van de werkzaamheden van de afdelingsportefeuille Financiën
alsmede de ontwikkeling van deze afdeling wenselijk geacht om hiervoor een ad interim
afdelingshoofd te benoemen. Hiervoor heeft het DT met instemming van uw college
Adriaan Weterings gevraagd om, per direct, tijdelijk de functie van afdelingshoofd
Financiën te vervullen. Nu de heer Weterings zich hiertoe bereid heeft gevonden, dient de
voorgestelde tijdelijke benoeming nog formeel bekrachtigd te worden middels
besluitvorming door uw college ten aanzien van onderhavig voorstel.

Beoogd effect/doel

Het borgen van de formele bevoegdheden van het ad interim afdelingshoofd Financiën

Argumenten

Zie beoogd effect/doel
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De inhuur van de heer Weterings wordt betaald uit het budget "Onderuitputting".

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

Intern en extern communiceren
Overzicht op internet en intranet plaatsen

Overleg gevoerd met

Intern:
Bertus Brinkman, directeur Bedrijfsvoering.

Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen

Niet van toepassing.
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