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Onderwerp
Ontslag commissielid-niet-raadslid J.C. Kleinmoedig van de fractie Weert Lokaal.
Voorstel
Commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal, mw. J.C. Kleinmoedig, te
ontslaan.
Inleiding
Mw. P.G.M. Verhees-Vaessen, raadslid namens de fractie Weert Lokaal, heeft bij brief van
6 april 2020 met onmiddellijke ingang tijdelijk ontslag genomen als raadslid van de
gemeente Weert vanwege ziekte. De raadsvoorzitter heeft bij besluit van 15 april 2020
besloten mw. Verhees-Vaessen tijdelijk ontslag te verlenen. Dit tijdelijk ontslag gaat in op
16 april 2020 en eindigt van rechtswege op 7 augustus 2020. Mw. J.C. Kleinmoedig komt
op basis van de verkiezingsuitslag van 2018 als eerste in aanmerking om een (tijdelijke)
vacature namens Weert Lokaal in te vullen.
Beoogd effect/doel
Het mogelijk maken dat mw. J.C. Kleinmoedig door de raad kan worden toegelaten en
beëdigd als raadslid namens de fractie Weert Lokaal.
Argumenten
Mw. Kleinmoedig is vanaf 5 juli 2018 commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert
Lokaal. Zij is bereid het raadslidmaatschap tijdelijk te vervullen. Het is echter niet
mogelijk om gelijktijdig raadslid en commissielid-niet-raadslid te zijn. Om die reden
verzoekt de fractie Weert lokaal bij brief van 9 april 2020 om mw. Kleinmoedig te ontslaan
als commissielid.
Het lidmaatschap van mw. Verhees-Vaessen herleeft van rechtswege met ingang van de
dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk
ontslag. Mw. Kleinmoedig houdt op datzelfde moment van rechtswege op raadslid te zijn.
Zij kan dan weer opnieuw door de raad worden benoemd als commissielid.
Kanttekeningen en risico’s
Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Weert 2019 kan elke
fractie maximaal twee commissieleden-niet-raadsleden laten benoemen door de raad.
Door het ontslag van mw. Kleinmoedig heeft de fractie Weert Lokaal vanaf dat moment
nog slechts één commissielid.
Financiële gevolgen
De raadsvergoeding die mw. Verhees-Vaessen thans ontvangt blijft op grond van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers tijdens de periode van het tijdelijke
ontslag volledig doorlopen. Van de onkostenvergoeding wordt 50% uitgekeerd.
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Mw. Kleinmoedig ontvangt gedurende haar tijdelijke raadslidmaatschap de
raadsvergoeding en onkostenvergoeding volledig. Wanneer zij geen commissielid meer is
ontvangt zij geen presentiegeld meer voor bijgewoonde vergaderingen.
Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
Communicatie/participatie
Het tijdelijke ontslag van mw. Verhees-Vaessen als raadslid, het ontslag van mw.
Kleinmoedig als commissielid en de toelating en beëdiging van mw. Kleinmoedig als
raadslid worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website.
Advies raadscommissie
Dit raadsvoorstel wordt niet in een raadscommissie behandeld.
Bijlagen

Ontslagbrief mw. Verhees-Vaessen.

Verzoek Weert Lokaal tot ontslag van mw. Kleinmoedig als commissielid namens
de fractie Weert Lokaal.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
De fractie Weert Lokaal,

S.A.M. Winters
Fractievoorzitter.
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1000623

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het initiatiefvoorstel van de fractie Weert Lokaal van 9 april 2020,

besluit:
Commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal, mw. J.C. Kleinmoedig, te
ontslaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2020.

De griffier,

De waarnemend voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

P.J.H. Sijben

