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Ontslag en benoeming auditcommissie Weert

Voorstel
1. Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van de fractie DUS Weert om dhr. P. Weekers
tot lid van de auditcommissie gemeente Weert te benoemen.
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

Inleiding
Bij besluit van 25 februari 2015 heeft de raad de Verordening auditcommissie gemeente
Weert vastgesteld. Op grond van deze verordening benoemt de raad de leden en
plaatsvervangende leden van de auditcommissie. De commissie bestaat uit raadsleden dan
wel door de raad benoemde commissieleden-niet-raadsleden. Per fractie kan één lid en
één plaatsvervangend lid worden benoemd in de commissie. Hiervan is maximaal één
persoon commissielid-niet-raadslid.

Beoogd effect/doel
Het benoemen van een plaatsvervangend lid namens de fractie DUS Weert.

Argumenten
De heer van Dooren heeft op 30 april 2020 ontslag genomen als plv. lid van de
auditcommissie. De fractievoorzitter van de fractie DUS heeft daarom op 6 mei jl. aan uw
raad verzocht om dhr. Weekers te benoemen tot plv. lid van de auditcommissie.

Kanttekeningen en risico's
Uw college kan ingevolge artikel I47a van de Gemeentewet wensen en bedenkingen ter
kennis van de raad brengen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Commissieleden-niet-raadsleden krijgen per bijgewoonde vergadering van de
auditcommissie een presentiegeld van € 104,31. Voor raadsleden geldt dat niet. In dit
geval kan er dus sprake zijn van een toename van de kosten.
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Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Gommunicatie/ participatie
Op de website zal het plaatsveruangend lidmaatschap worden vermeld. De heer Weekers
ontvangt schriftelijk bericht van zijn benoeming.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Bijlagen
Initiatiefuoorstel.
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