
Weert,  27 mei 2022

Aan de Raad

Onderwerp: raadsvergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de extra openbare raadsvergadering 
op donderdag 2 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. 

De stukken, die tijdens deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld, zijn digitaal 
via het Bestuurlijk Informatie Systeem in te zien 
(https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen). De beelden kunt u terug zien via het
“archief” op https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad.

De raadsvergadering is in beeld en geluid LIVE te volgen via 
https://gemeenteraad.weert.nl, via het televisiekanaal van WeertFM en op 
https://www.weertfm.nl.

     De raadsvoorzitter,          

mr. R.J.H. Vlecken CBM

AGENDA

1.   Opening.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Spreekrecht.
4.   Mededelingen.
5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 mei 2022.
6. Afscheid van de wethouders. 

Afscheid van wethouder H.J.W.M. (Henk) van de Loo.
Afscheid van wethouder T.E.C. (Tessa) Geelen.
Afscheid van wethouder P.P.H. (Paul) Sterk.

7. Bepalen omvang college (initiatiefvoorstel coalitie).
KORTE SCHORSING VOOR DE COMMISSIE ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN
8. Installatie van de wethouders.

https://www.weertfm.nl/
https://gemeenteraad.weert.nl/
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/


A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de wettelijke 
vereisten met betrekking tot de als wethouder kandidaat gestelden:
 de heer M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc
 mevrouw S.A.M. (Suzanne) Winters
 mevrouw M.B. (Michéle) Ferriére
 mevrouw drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk
 mevrouw L.A.W. (Lizbeth) Steinbach

B. Benoeming van en aanvaarding van de benoeming door de wethouders die door de 
coalitie kandidaat zijn gesteld:

 de heer M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc
 mevrouw S.A.M. (Suzanne) Winters
 mevrouw M.B. (Michéle) Ferriére
 mevrouw drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk
 mevrouw L.A.W. (Lizbeth) Steinbach

C. Beëdiging van de wethouders:
 de heer M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc
 mevrouw S.A.M. (Suzanne) Winters
 mevrouw M.B. (Michéle) Ferriére
 mevrouw drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk
 mevrouw L.A.W. (Lizbeth) Steinbach

9. Installatie van de raadsleden.
A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de geloofsbrieven van

de toe te laten raadsleden:
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarden:

 de heer J.W.J. (Jeroen) Goubet
 mevrouw P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen
 de heer M. (Miel) Koolen
 mevrouw M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh
 de heer G.D. (Gerard) Knoop

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V4 en
V12 van de Kieswet.
Door de benoemde zijn overgelegd:

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b. verklaring aanneming benoeming;
c. verklaring openbare betrekkingen;
d. uittreksel uit het bevolkingsregister.

B. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van:
 de heer J.W.J. (Jeroen) Goubet
 mevrouw P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen
 de heer M. (Miel) Koolen
 mevrouw M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh
 de heer G.D. (Gerard) Knoop



C. Beëdiging van de toegelaten raadsleden:
 de heer J.W.J. (Jeroen) Goubet
 mevrouw P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen
 de heer M. (Miel) Koolen
 mevrouw M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh
 de heer G.D. (Gerard) Knoop

10. Coalitieprogramma 2022-2026 (initiatiefvoorstel coalitie).
11. Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de auditcommissie namens de fractie VVD
(initiatiefvoorstel fractie VVD).
12. Sluiting.
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