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Onderwerp

Benoemen com missieleden -niet-raadsleden

Voorstel

De volgende personen namens de fracties te benoemen tot commissielid-niet-raadslid in
de achter hun naam aangegeven raadscommissie:
Namens Weert Lokaal: J.C. Kleinmoedig (R&E) en R.l.B. Dörenberg (S&I).
Namens CDA: C.G.E. Grijmans (S&I) en J. Weekers (M&B).
Namens WD: F.M.W.M. Kurvers (S&I) en M. Marzouk (S&I).
Namens DUS Weert: M.l. Marechal-Wolter (S&I) en P.H.H. Weekers (R&E).
Namens D66: L.A.W. Steinbach (R&E) en l. Tammel (M&B).
Namens PvdA: A. Koc (S&I) en L.F.A. Heuvelmans (R&E).

Inleiding
Elke nieuwe raad bepaalt zijn eigen werkwijze. Uw raad heeft op 28 juni 2018 de nieuwe
vergadersystematiek voor de raadsperiode 2OLB-2022 vastgesteld. Het FVO heeft op 6
juni 2018 ingestemd met het vergaderschema voor de tweede helft van 2018.

De raadsleden zijn op grond van de vastgestelde vergadersystematiek allen lid van alle
drie de raadscommissies.

De taakvelden van de raadscommissies zijn in de vergadersystematiek aangeduid als
Samenleving & Inwoners (S&I), Ruimte & Economie (R&E) en Middelen & Bestuur (M&B).
De portefeuilleverdeling is door het college vastgesteld in zijn vergadering van 12 juni
2018. Aan de hand hiervan zullen de taakvelden van de raadscommissies naderworden
omschreven in de Verordening op de Raadscommissies 2018.

De Verordening op de Raadscommissies 2OL8 zal, tezamen met het Reglement van Orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden voor de raad 2018, aan uw raad
worden voorgelegd voor besluitvorming in de raadsvergadering van 26 september 2018.

De voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de informatiebijeenkomsten en
raadscommissies worden in de raadsvergadering van 26 september 2018 benoemd.

Beoogd effect/doel

Het benoemen van commissieleden-niet-raadsleden in de drie raadscommissies S&I, R&E
en M&8.
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Argumenten



Uw raad heeft op 28 juni 2018 aangaande de commissieleden-niet-raadsleden het
volgende besloten:

. Per fractie maximaal 2 commissieleden-niet-raadsleden (dit wijkt af van de huidige
Verordening op de Raadscommissies 2016).
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moeten wel lid zijn van de politieke partij namens wie zij commissielid worden (dit
wijkt af van de huidige Verordening op de Raadscommissies 2016).

. Zij moeten in Weert wonen en 18 jaar of ouder zijn.

. De raad benoemt de commissieleden (elk commissielid wordt lid van één
commissie) en zij leggen de eed af (het afleggen van de eed gebeurt nu voor het
eerst).

. De commissieleden ontvangen presentiegeld per bijgewoonde vergadering van de
raadscommissie waarin zij benoemd zijn; niet voor het bijwonen van
informatieb ijeen komsten en het informatiep lein.

. In geval van afsplitsingen van politieke partijen in de raad heeft een nieuwe partij
geen recht op commlssleleden-nlet-raadsleden.

Daarnaast dienen de commissieleden te voldoen aan de artikelen 10 (ingezetenschap,
leeftijdseis en kiesgerechtigdheid), 12 (publicatie nevenfuncties), 13 (onverenigbare
betrekk-inoen). 83 llidmaatschao bestuurscommissies van het colleqe) en 84 Gemeentewet
(lidmaatschap vaste commissies van advies van het college).
De in dit raadsvoorstel genoemde personen voldoen aan deze eisen.

In de huldlge verordening is daarnaast nog vastgelegd dat commissieleden ook onder de
werking van artikel 15 Gemeentewet vallen (aangaan van overeenkomsten en
advieswerkzaamheden), alsmede het daaraan gerelateerde artikel 11 Gemeentewet. De
VNG heeft echter aangegeven dat artikel 15 Gw niet van toepassing kan worden geacht op
commissieleden.

Kanttekeningen en risico's

De fractie SP heeft laten weten zich nog te beraden. De commissieleden voor de SP

worden naar verwachting in september benoemd.

Financiële gevolgen

Het hanteren van maximaal 14 commissieleden-niet-raadsleden brengt kosten met zich
mee. Het presentiegeld per commissielid per bijgewoonde commissievergadering bedraagt
€79,9!. Daarnaast krijgen de commissieleden-niet-raadsleden een iPad van de gemeente
in bruikleen. Hiermee is bij 14 commissieleden een bedrag van in totaal circa € 14.000,-
gemoeid. Deze kosten zullen worden meegenomen in de 2e tussenrappoftage.

Uitvoering/evaluatie

De benoemde commissieleden gaan van start met ingang van de septembercyclus. In het
FVO wordt elke vergadercyclus geëvalueerd.

Commu n icatie/ participatie

De commissieleden worden vermeld op de website. De commissieleden en de fracties
namens welke zij benoemd worden ontvangen een schriftelijk bericht van de benoeming

Advies raadscommissie

Niet van toepassing. Benoemingen worden niet in raadscommissies besproken.

Bijlagen
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Geen

Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het fractievoorzitte rsoverleg,
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GEMEENTE vtlEERT

N u m m er ra a dsvoo rstel : DJ -498952

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 6 juni 2OL8;

besluit

De volgende personen narnens de fracties te benoemen tot commissielid=niet-raadslid in

de achter hun naam aangegeven raadscommissie:
Namens Weert Lokaal: LC. Kleinmoedig (R&E) en R.J.B. Dörenberg (S&I).
Namens CDA: C.G.E. Grijmans (S&I) en J. Weekers (M&B).
Namens WD: F.M.W.M. Kurvers (S&I) en M. Marzouk (S&I).
Namens DUS Weert: M.l. Marechal-Wolter (S&I) en P.H.H. Weekers (R&E),
Namens D66: L.A.W. Steinbach (R&E) en l. Tammel (M&B).
Namens PvdA: A. Koc (S&I) en L.F.A. Heuvelmans (R&E).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2018.

De oriffier. De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coten A.A.M.M. Heiimans


