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Onderwerp

Initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg benoem ing lid werkgeverscommissie

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het fractievoorzittersoverleg om
mevrouw M. Marechal-Wolter te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie griffie
2. Al dan niet wensen en/of bedenkingen uit te brengen met betrekking tot dit
in itiatiefvoorstel.

Inleiding

De raad heeft bij besluit van 29 oktober 2014 de "Verordening werkgeverscommissie
griffie" vastgesteld. Bij datzelfde besluit heeft de raad een werkgeverscommissie
(bestuurscommissie) ingesteld. De werkgeverscommissie bestaat thans uit de raadsleden
C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), T. Winters (CDA), I. Beenders-Van Dooren (DUS
Weert) en J. Goubet (c-D).

Beoogd effect/doel

Mevrouw I. Beenders-Van Dooren heeft aangegeven haar lidmaatschap van de
werkgeverscommissie te beëindigen. Dit ontslag gaat ingevolge artikel 2lid 4 van de
verordening in als de opvolger door de raad is benoemd. Mevrouw Marechal is bereid
mevrouw Beenders op te volgen als commissielid. Er hebben zich geen andere gegadigden
voor deze functie gemeld.

Argumenten

Artikel 2lid t van de verordening bepaalt dat de werkgeverscommissie bestaat uit vier
leden van de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie van de raad.
Op grond van artikel 2 lid 3 van de verordening benoemt de raad uit zijn midden de leden
van de werkgeverscommissie voor de duur van de zittingsperiode van de raad.
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Ingevolge artikel 147a lid 4 van de Gemeentewet neemt de raad geen besluit over een
initiatiefvoorstel dan nadat het college in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en
bedenkingen ter kennis van de raad te brengen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen. De leden van de werkgeverscommissie ontvangen geen extra vergoeding voor hun
werkzaamheden voor deze commissie.

Duurzaamhcid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commu nicatie/ participatie

Het commissielidmaatschap van mevrouw Marechal wordt vermeld op de gemeentelijke
website.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

Bijlagen:

In itiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg.
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