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Onderwerp

Initiatiefvoorstel benoeming commissielid-niet-raadslid

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie D66 om mw. P. van derVegt te
benoemen als commissielid-niet-raadslid in de raadscommissie Middelen & Bestuur.
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen uit te brengen.

Inleiding

De raad heeft op 28 juni 2018 de nieuwe vergadersystematiek voor de raadsperiode 2018-
2022 vastgesteld. Een van de onderdelen van deze vergadersystematiek vormt de
mogelijkheid tot het benoemen van commissieleden-niet-raadsleden. Elke fractie kan
maximaal twee commissieleden-niet-raadsleden laten benoemen. De commissieleden-niet-
raadsleden worden door de raad op aangeven van de fracties benoemd. Elk commissielid-
niet raadslid wordt lid van één raadscommissie. De artikelen 10, 11, 12, L3,83 en 84 van
de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op commissieleden die geen
raadslid zijn. Deze commissieleden hoeven niet op de kandidatenlijst van een partij te
hebben gestaan, maar dienen wel lid te zijn van de politieke partij namens welke zij
commissielid worden. Ook moeten zij in Weert woonachtig zijn en 18 jaar of ouder te zijn.
De commissieleden-niet-raadsleden leggen in handen van de raadsvoorzitter de eed dan
wel de verklaring en belofte af.

Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad op verzoek van de fracties een aantal
commissieleden-niet-raadsleden benoemd. Dhr. J. Tammel is namens de fractie D66
benoemd tot lid van de raadscommissie Middelen & Bestuur. De heer Tammel wil zijn
com missiel idmaatschap thans beëind igen.
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Het benoemen van een nieuw commissielid-niet-raadslid namens D66 als opvolger van
dhr. Tammel in de raadscommissie Middelen & Bestuur.

Argumenten

Dhr. Tammel heeft op I maart 2019, aangevuld op 25 maart 2019, schriftelijk laten weten
zijn commissielidmaatschap te beëindigen.

De fractievoorzittervan D66, mw. M. Stokbroeks, stelt de raad bij email van 20 maart
2019 voor om mw. P. van der Vegt te benoemen als commissielid-niet-raadslid namens
D66 in de raadscommissie Middelen & Bestuur.

Mw. Van der Vegt voldoet aan de in Gemeentewet en verordening op de raadscommissies
aan commissieleden gestelde eisen.

Uw college kan ingevolge artikel I47a van de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen.

Kanttekeningen cn risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Commissieleden-niet-raadsleden ontvangen presentiegeld van €.82,46 per bijgewoonde
vergadering van de raadscommissie waarin zij tot lid benoemd zijn; niet voor het bijwonen
van (extra) informatiebijeenkomsten of het sprekersplein. Ook krijgen commissieleden een
ipad van de gemeente in bruikleen. Door de benoeming van mw. Van der Vegt neemt het
aantal commissieleden-niet-raadsleden niet toe. Er is derhalve geen sprake van een
toename van de kosten.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com m unicatie/ participatie

Het nieuwe commissielid wordt vermeld op de gemeentelijke website. Mw. Van der Vegt
en de fractievoorzitter van D66 ontvangen schriftelijk bericht van de benoeming.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Bijlagen:

Initiatiefvoorstel fractie D66.
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