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Onderwerp

Initiatiefvoorstel aud itcom m issie wijzig i ng quoru m

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van de auditcommissie tot wijziging van
het quorum.

2. Al dan niet wensen en/of bedenkingen uit te brengen m.b.t. dit initiatiefuoorstel.

Inleiding

Zes fracties in de gemeenteraad van Weert hebben een lid en een plaatsvervangend lid in
de auditcommissie. De twee eenmansfracties hebben alleen een lid in de auditcommissie.
Het komt regelmatig voor dat fracties de vergaderingen van de auditcommissie niet
bijwonen. De agendadruk is groot. Op grond van artikel I lid 3 van de Verordening
auditcommissie gemeente Weert kan de commissie slechts beraadslagen en besluiten
wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden (of hun
plaatsvervangers) aanwezig is. Dit heeft al een keer geleid tot het annuleren van een
geplande vergadering en een keer kwam de commissie wel bijeen, maar kon zij geen
advies uitbrengen.

Beoogd effect/doel

De auditcommissie vindt het wenselijk om ook bij een kleiner aantal aanwezigen te
kunnen beraadslagen en besluiten.

Argumenten

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui llehouder

Griffie

M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten (575 206)

M.J. (Martijn) van den Heuvel
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Bij een kleiner quorum komt het minder vaak voor dat vergaderingen geen doorgang
kunnen vinden.

Kanttekeningen en risico's

Geen.
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Geen.

Uitvoering/evaluatie

Indien daartoe aanleiding bestaat wordt uw raad een n¡euw voorstel voorgelegd. Na de
gemeenteraadsverkiezingen wordt de auditcommissie opnieuw bemenst. Dan kan ook
worden bezien of het voorgestelde quorum in de praktijk goed werkt.

Communicatie/participatie

Het besluit tot wijziging van de huidige verordening wordt ingevolge artikel 139 van de
Gemeentewet gepubliceerd via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en
wordt u via het bestuurlijk informatiesysteem beschikbaar gesteld in het themadossier
'vademecum'. Op grond van aftikel 140 van de Gemeentewet ligt de gewijzigde
verordening voor een ieder kosteloos ter inzage.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing.

BiJlagen
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AUDITCOMMISSIE

GEMEENTE WEERT

Onderwerp

Quorum auditcommissie.

Voorstel

Besluiten om in artikel I l¡d 3 van de Verordening auditcommissie gemeente Weert de
woorden "meer dan de helft" te vervangen door "minimaal een derde".

Inleiding

Zes fracties in de gemeenteraad van Weert hebben een lid en een plaatsvervangend lid in
de auditcommissie. De twee eenmansfracties hebben alleen een lid in de auditcommissie.
Het komt regelmatig voor dat fracties de vergaderingen van de auditcommissie niet
bijwonen. De agendadruk is groot. Op grond van artikel 8 lid 3 van de Verordening
auditcommissie gemeente Weert kan de commissie slechts beraadslagen en besluiten
wanneer meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden (of hun
plaatsvervangers) aanwezig is. Dit heeft al een keer geleid tot het annuleren van een
geplande vergadering en een keer kwam de commissie wel bijeen, maar kon zij geen
advies uitbrengen.

Beoogd effect/doel

De auditcommissie vindt het wenselijk om ook bij een kleiner aantal aanwezigen te
kunnen beraadslagen en besluiten.

Argumenten

Voor de beide raadscommissies, die de raad adviseren over raadsvoorstellen, is vereist dat
meer dan een vierde van het aantal zitting hebbende commissieleden aanwezig is. Dat zou
in het geval van de auditcommissie, waarin 8 fracties zijn vertegenwoordigd, betekenen
dat de aanwezigheid van 2 leden voldoende is. Dat is te weinig. De commissie stelt
daarom voor om te besluiten om met minimaal een derde van het aantal leden te kunnen
vergaderen.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële gevolgen

Geen.
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Uitvoering/evaluatie

Indien daartoe aanleiding bestaat wordt uw raad een nieuw voorstel voorgelegd. Na de
gemeenteraadsverkiezingen wordt de auditcommissie opnieuw bemenst. Dan kan ook
worden bezien of het voorgestelde quorum in de praktijk goed werkt.

Communicatie/participatie

Uw besluit tot wijziging van de huidige verordening wordt ingevolge artikel 139 van de
Gemeentewet gepubliceerd via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) en
wordt u via het bestuurlijk informatiesysteem beschikbaar gesteld in het themadossier
'vademecum'. Op grond van artikel 140 van de Gemeentewet ligt de gewijzigde
verordening voor een ieder kosteloos ter inzage.

Advies raadscommissie

P.M.

Bijlagen

Geen.

Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelllng aan

De auditcommissie,
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AUDITCOMMISSIE

GEMEENTE WEERT

N u m me r raadsvoorsfel; RAD-00 1405

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weelt,

gezien het voorstel van de auditcommissie van 06-O6-2Ot7;

besluit:

Om in artikel 8 lid 3 van de Verordening auditcommissie gemeente Weert de woorden
"meer dan de helft" te vervangen door "minimaal een derde".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2L-07-20L7

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


