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Naam opsteller voorstel : mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten
m.wolfs@weert.nl / 0495-575206

Zaaknummer:
1666761

Portefeuillehouder : mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Onderwerp
Benoeming tijdelijke voorzitters en tijdelijke plaatsvervangend voorzitter raadscommissies.

Voorstel
Tot tijdelijk voorzitter te benoemen:
1. van de raadscommissie Samenleving & Inwoners - Middelen & Bestuur (S&I-M&B): de 
heer M.A.J.M. Smolenaers; 
2. van de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E): de burgemeester de heer R.J.H. 
Vlecken.

Tot tijdelijk plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Samenleving & Inwoners 
- Middelen & Bestuur (S&I-M&B) te benoemen: de heer J. Briels.

Inleiding
De raad heeft in de raadsperiode 2018-2022 op grond van artikel 82 van de Gemeentewet 
drie raadscommissies ingesteld. In de "Verordening op de raadscommissies gemeente 
Weert 2019" vinden de instelling, taken en werkwijze van deze commissies hun regeling. 
Deze verordening blijft geldig totdat de raad het vergadermodel voor de raadsperiode 
2022-2026 heeft bepaald en een nieuwe verordening op de raadscommissies heeft 
vastgesteld. Sinds enige tijd fungeren de raadscommissies S&I en M&B als een 
raadscommissie. Feitelijk bestaan er dus momenteel twee raadscommissies.

Ingevolge artikel 4 lid 3 van de verordening benoemt de raad de commissievoorzitters en 
de plaatsvervangend commissievoorzitters. Op grond van artikel 82 lid 4 van de Gemeente 
dient de voorzitter van een raadscommissie een raadslid te zijn. 

Beoogd effect/doel
Het benoemen van tijdelijke voorzitters voor de raadscommissies S&I-M&B en R&E en een 
plaatsvervangend voorzitter voor de raadscommissie S&I-M&B.

Argumenten 
Op grond van artikel 5 lid 1 van de verordening op de raadscommissies eindigt de 
zittingsperiode van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter met het einde van de 
zittingsperiode van de raad. Dat betekent dat er momenteel wel raadscommissies bestaan, 
maar deze geen voorzitters en plaatsvervangend voorzitters hebben. 

De nieuwe raad heeft de vergaderstructuur voor de komende raadsperiode nog niet 
bepaald. Er moet nog besloten worden of de besluitvorming in de raad door 
raadscommissies wordt voorbereid en, als er raadscommissies worden ingesteld, hoeveel 
commissies en met welk taakveld. Ook dient de raad nog te besluiten over het al dan niet 
toestaan van commissieleden-niet-raadsleden. Dan worden ook de voorzitters en 
plaatsvervangend voorzitters benoemd. 

Waarschijnlijk besluit de raad pas na het zomerreces over zijn vergaderwijze. 
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Dat betekent dat er in ieder geval in de vergadercycli mei/juni, juli en september en 
wellicht ook in de oktobercyclus nog geen commissievoorzitters en plaatsvervangend 
commissievoorzitters zijn. Om deze situatie te voorkomen wordt thans voorgesteld over te 
gaan tot het benoemen van tijdelijke voorzitters voor beide raadscommissies en een 
tijdelijke plaatsvervangend voorzitter voor de raadscommissie S&I-M&B. Deze blijven in 
functie totdat de raad zijn vergadermodel heeft bepaald en, als er raadscommissies 
worden ingesteld, de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van die commissies heeft 
benoemd. 

Vanuit de fracties zijn voor de functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van 
de raadscommissie S&I-M&B de thans te benoemen personen aangedragen. Voor de 
functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie R&E zijn er geen 
raadsleden kandidaat gesteld. De burgemeester is bereid gevonden om het 
voorzitterschap van de raadscommissie R&E tijdelijk op zich te nemen. Indien een 
plaatsvervangend voorzitter voor deze commissie nodig is, wordt op dat moment bezien 
welk raadslid deze taak op zich neemt.

Kanttekeningen en risico’s 
Het voorzitten van een raadscommissie door de burgemeester is niet conform de 
Gemeentewet. Gelet op de beperkte tijdsduur en vanwege het belang van continuïteit van 
de besluitvormingscyclus wordt dit aanvaardbaar geacht.  

Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen. De personen van wie wordt voorgesteld hen te benoemen 
tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter zijn raadslid dan wel burgemeester. Noch de 
raadsleden noch de burgemeester ontvangen een extra vergoeding voor het 
voorzitterschap of plaatsvervangend voorzitterschap. 

Uitvoering/evaluatie 
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie 
De benoemde personen ontvangen schriftelijk bericht van hun benoeming. Het 
voorzitterschap en plaatsvervangend voorzitterschap zal worden vermeld op de website 
van de gemeente. 

Bijlagen 
Geen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het fractievoorzittersoverleg,



Fractievoorzittersoverleg

Nummer raadsvoorstel: DJ-1666762 

Advies raadscommissie 
Dit voorstel is niet in een raadscommissie behandeld.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 10 mei 2022,

besluit:

Tot tijdelijk voorzitter te benoemen:
1. van de raadscommissie Samenleving & Inwoners - Middelen & Bestuur (S&I-M&B): de 
heer M.A.J.M. Smolenaers; 
2. van de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E): de burgemeester de heer R.J.H. 
Vlecken.

Tot tijdelijk plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Samenleving & Inwoners 
- Middelen & Bestuur (S&I-M&B) te benoemen: de heer J. Briels.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 mei 2022.

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


