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Onderwerp
Tijdelijke wijziging management gemeente Weert

Voorstel
1. René Bladder tijdelijk te benoemen als waarnemend directeur Ruimte;
2. Selma van Mensvoort tijdelijk te benoemen als waarnemend afdelingshoofd Ruimtelijk
Beleid c.a.

Inleiding
Omwille van reeds mondeling met uw college gedeelde redenen heeft het DT het vanuit
een goede continuering van de werkzaamheden van de directieportefeuille Ruimte
wenselijk geacht om hiervoor een waarnemer te benoemen. Hiervoor heeft het DT met
instemming van uw college René Bladder (afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid) gevraagd om,
per direct, tijdelijk de functie van directeur Ruimte waar te nemen. Nu René 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. Het vorenstaande heeft tot gevolg dat René Bladder tijdelijk (lees: voor zolang
hij de functie van waarnemend directeur Ruimte vervult) de werkzaamheden met
betrekking tot de functie van:
1. afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid én;
2. waarnemend afdelingshoofd Projectontwikkeling, doch enkel voor zover betrekking
hebbende op de werkzaamheden van de teams Grondzaken en Ondernemerszaken
en de juridisch sectorcontroller
in waarneming wenst over te dragen. Nu Selma van Mensvoort (Planoloog/Coördinator
Ruimtelijk Beleid en eerst aangewezen plaatsvervangend afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid)
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zich hiertoe bereid heeft gevonden, dient de voorgestelde tijdelijke benoeming eveneens
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 de waarnemend directeur Ruimte en het
waarnemend afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid.

Argumenten
Zie beoogd effect/doel

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
De tijdelijk te benoemen waarnemend directeur Ruimte en het tijdelijk te benoemen
waarnemend afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid c.a. zullen op basis van het bepaalde in
artikel 3:10 CAR-UWO en de gemeentelijke RAP een conforme waarnemingstoelage
ontvangen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
Commun icatie/ participatie

Intern en extern communiceren
Overzicht op internet en intranet plaatsen

Overleg gevoerd met
Intern:
Marc Knaapen
René Bladder
Selma van Mensvoort

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen
Niet van toepassing

Pagina 2

