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Portefeuillehouder : C.C. (Ina) Leppink – Schuitema

Onderwerp
Benoeming commissielid-niet-raadslid namens de fractie PvdA.

Voorstel
De heer A.J.G. van Mierlo te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie 
PvdA.

Inleiding
Uw raad heeft op 28 juni 2018 de nieuwe vergadersystematiek voor de raadsperiode
2018-2O22 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.
 
In de Verordening op de raadscommissies gemeente Weert 2019 is bepaald dat elk
commissielid-niet-raadslid lid wordt van elke raadscommissie. Ook zijn de artikelen 10,
11, 12, 13, 83 en 84 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing verklaard op
commissieleden die geen raadslid zijn. De 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.

Beoogd effect/doel
De fractie PvdA heeft tot nu toe één commissielid-niet-raadslid laten benoemen door uw 
raad. Thans stelt de fractie voor om de heer A.J.G. van Mierlo als tweede commissielid te 
benoemen. De fractie PvdA heeft uw raad dit voorstel gedaan bij brief van 18 februari 
2021. 

Argumenten 
De heer Van Mierlo voldoet aan de in de Gemeentewet en de verordening op de
raadscommissies aan commissieleden gestelde eisen.

Kanttekeningen en risico’s 
Geen.

Financiële gevolgen
Commissieleden-niet-raadsleden ontvangen een presentiegeld van € 107,33 per
bijgewoonde commissievergadering; niet voor het bijwonen van (extra)
informatiebijeenkomsten of het sprekersplein. Ook krijgen commissieleden een ipad van
de gemeente in bruikleen. Door de benoeming van dhr. Van Mierlo neemt het aantal
commissieleden-niet-raadsleden toe. Er is derhalve sprake van een toename van de 
kosten.
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Uitvoering/evaluatie 
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie 
Het nieuwe commissielid wordt vermeld op de gemeentelijke website. De heer Van
Mierlo en de fractievoorzitter van de PvdA ontvangen schriftelijk bericht van de
benoeming.

Advies raadscommissie 
Niet van toepassing. Benoemingen worden niet in raadscommissies besproken.

Bijlagen 
Brief fractievoorzitter PvdA d.d. 18 februari met verzoek tot benoeming van de heer Van 
Mierlo.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

De fractie PvdA,

F. Kadra.



Nummer raadsvoorstel: DJ-1289464 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van de PvdA van 18 februari 2021,

besluit:

De heer A.J.G. van Mierlo te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie 
PvdA. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 april 2021.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten C.C. Leppink – Schuitema


