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Onderwerp
Benoeming leden en plaatsvervangende leden raadsgremia 2022.
Voorstel
Te besluiten om de volgende personen namens de aangegeven fractie te benoemen tot lid
dan wel plaatsvervangend lid en tot voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter:
LEDEN EN
PLAATSVERVANGENDE
LEDEN
Raadsgremium
Lid
Plaatsvervangend lid
Raadscommissie S&IR. Dörenberg (Weert Lokaal) n.v.t.
M&B
M. Marechal (DUS Weert)
M. Jeurninck-Feijen(VVD)
J. Stroek (CDA)
E. Korten (D66)
W. Verstappen (Groen Links)
M. Zaâboul (PvdA)
Raadscommissie R&E

R. Broods (Weert Lokaal)
P. Scholten (DUS Weert)
F. Kurvers(VVD)
J. Weekers (CDA)
W. Kupers (D66)
S. Latrache (Groen Links)
B. Schoenmaker (PvdA)

n.v.t.

Auditcommissie

P. Scholten (DUS Weert)

Vertrouwenscommissie

J. Goubet (Weert Lokaal)
K. Duijsters (DUS Weert)
T. van Gemert (VVD)
H. Stals (CDA)
P. van der Vegt (D66)
L. Heuvelmans (PvdA)

C. Beenders-Van Dooren
(DUS Weert)
G. Knoop (D66)
B. Schoenmaker (PvdA)
n.v.t.

Werkgeverscommissie

C. Jacobs-Verstappen
(Weert Lokaal)
J. Goubet (Weert Lokaal)
P. Weekers (DUS Weert)
L. van Grimbergen (VVD)
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VOORZITTERS EN
PLAATSVERVANGENDE
VOORZITTERS
Raad
Raadscommissie S&IM&B
Raadscommissie R&E

Informatiebijeenkomsten
Sprekersplein

Eerste waarnemend
raadsvoorzitter: P. Sijben
(CDA)
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
M. van den Bergh (VVD)
P. Mols (CDA)

Tweede waarnemend
raadsvoorzitter: C. JacobsVerstappen (Weert Lokaal)
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
L. Heuvelmans (PvdA)

Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de overlegorganen van de raad opnieuw
bemenst door de gemeenteraadsfracties.
Ook worden er nieuwe voorzitters en plaatsvervangend voorzitters benoemd voor de
raadscommissies, de informatiebijeenkomsten en het sprekersplein.
Tevens kan de raad overgaan tot het benoemen van een eerste waarnemend
raadsvoorzitter en een tweede waarnemend raadsvoorzitter.
Beoogd effect/doel
Het opnieuw bemensen van de verschillende overlegorganen van de raad van Weert en
het benoemen van voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van enkele van deze
raadsgremia.
Argumenten
De raad wordt voorgesteld in de volgende overlegorganen raadsleden c.q.
commissieleden te benoemen tot lid dan wel plaatsvervangend lid:
1) De raadscommissies
In de "Verordening op de raadscommissies gemeente Weert 2019" heeft de raad drie
raadscommissies ingesteld: Samenleving & Inwoners (S&I), Middelen & Bestuur (M&B) en
Ruimte & Economie (R&E). De raadscommissies S&I en M&B vergaderen sinds enige tijd
gezamenlijk als waren zij één commissie. In het najaar bepaalt de nieuwe raad zijn
vergadermodel voor de komende raadsperiode. Dan worden de taakvelden van de
raadscommissies opnieuw bekeken en wordt bezien hoeveel raadscommissies er worden
ingesteld.
De raadsleden zijn ingevolge artikel 4 lid 1 van de "Verordening op de raadscommissies
gemeente Weert 2019" allen lid van alle raadscommissies. In het FVO van 19 mei 2022 is
afgesproken dat elke fractie één commissielid in allebei de raadscommissies kan laten
benoemen. Deze personen moeten bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen op
de kandidatenlijst van de betreffende partij hebben gestaan.
2) De auditcommissie
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 de
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plaatsvervangende leden van de auditcommissie. De commissie is een 'andere commissie'
in de zin van artikel 84 van de Gemeentewet en 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.
Bij raadsbesluiten van 18 mei 2022 en 2 juni 2022 zijn voor enkele fracties al personen
benoemd tot lid dan wel plaatsvervangend lid van de auditcommissie.
3) De vertrouwenscommissie
Op grond van de "Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Weert 2020"
benoemt de raad de leden van de vertrouwenscommissie uit zijn midden. Elke fractie heeft
maximaal één lid.
4) De werkgeverscommissie griffie
Bij besluit van 29 oktober 2014 heeft de raad een werkgeverscommissie voor de griffie
ingesteld. Deze commissie is een bestuurscommissie in de zin van artikel 83 van de
Gemeentewet. De raad heeft voor deze commissie een verordening vastgesteld. Deze
"verordening werkgeverscommissie griffie" is laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 6
oktober 2021. De werkgeverscommissie bestaat uit vijf leden uit de raad. De leden van de
werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de
zittingsperiode van de raad.
5) De informatiebijeenkomsten
In informatiebijeenkomsten wordt op informele wijze informatie uitgewisseld tussen
college en raad. Het houden van informatiebijeenkomsten is niet geregeld in het
Reglement van Orde van de raad, noch in de Gemeentewet. Het staat de raad vrij deze te
organiseren. Informatiebijeenkomsten hebben geen formele status. Alle raads- en
commissieleden kunnen informatiebijeenkomsten bijwonen. Benoeming is hierbij niet aan
de orde.
6) Het sprekersplein
Op het sprekersplein vinden op een informele, laagdrempelige manier contacten plaats
tussen inwoners en raadsleden. Het houden van een sprekersplein is niet geregeld in het
Reglement van Orde van de raad, noch in de Gemeentewet. Het staat de raad vrij
bijeenkomsten als deze met inwoners te organiseren. Het sprekersplein heeft geen
formele status. Alle raads- en commissieleden kunnen deze bijeenkomsten bijwonen. Zij
hoeven hierin niet te worden benoemd.
De raad wordt voorgesteld voorzitters en plaatsvervangend voorzitters te
benoemen in enkele raadsgremia:
1) De raadscommissies
Ingevolge artikel 4 lid 4 van de "Verordening op de raadscommissies gemeente Weert
2019" benoemt de raad de commissievoorzitters en de plaatsvervangend
commissievoorzitters.
2) De auditcommissie
Op grond van artikel 5 lid 1 sub c van de "Verordening auditcommissie gemeente Weert"
wijst de commissie uit haar midden de voorzitter en een of meer plaatsvervangende
voorzitters aan. Benoeming door de raad is derhalve niet aan de orde.
3) De vertrouwenscommissie
Op grond van artikel A.1 lid 2 van de "Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente
Weert 2020" kiest de commissie de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de
commissie uit haar midden. De raad benoemt deze dus niet.
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4) De werkgeverscommissie griffie
Ingevolge artikel 2 lid 2 van de "Verordening werkgeverscommissie griffie" kiest de
werkgeverscommissie uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
De raad benoemt de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter dus niet.
5) De informatiebijeenkomsten
Hoewel deze bijeenkomsten geen formele regeling in nationale of lokale regelgeving
kennen geeft de raad er de voorkeur aan om de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
te benoemen. Dit raadsvoorstel bevat een voorstel daartoe.
6) Het sprekersplein
Idem als hiervoor onder 5 bij de informatiebijeenkomsten is verwoord.
7) Waarnemend raadsvoorzitters
Op grond van artikel 77 lid 1 van de Gemeentewet wordt het voorzitterschap van de raad
bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester waargenomen door het
langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben,
vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander
lid van de raad met de waarneming belasten.
Als het langstzittende raadslid en het op een na langstzittende raadslid worden benoemd
tot eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitter behoeft dat geen raadsbesluit. De
waarneming vloeit rechtstreeks voort uit de Gemeentewet. De betreffende beide
raadsleden zijn ook bereid deze functies te vervullen. De raad hecht er echter aan deze
personen expliciet te benoemen en daarmee de benoeming in beide belangrijke functies
een formeel karakter te geven.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiële gevolgen
1) De commissieleden-niet-raadsleden die worden benoemd in de raadscommissies
ontvangen ingevolge de artikelen 3.1 en 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers juncto artikel 82 van de Gemeentewet presentiegeld voor
bijgewoonde vergaderingen van de raadscommissies. Dit bedraagt per 1 januari 2022
€ 110,76 bruto per bijgewoonde vergadering.
2) Voor zover de (plaatsvervangende) leden van de auditcommissie raadsleden zijn, zijn
er geen financiële gevolgen; zij krijgen geen extra vergoeding bovenop hun raads- en
onkostenvergoeding. Voor zover de (plaatsvervangende) leden van de auditcommissie
commissielid-niet-raadslid zijn, zijn er financiële gevolgen. Zij ontvangen ingevolge de
artikelen 3.1 en 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
juncto artikel 84 van de Gemeentewet presentiegeld voor de bijgewoonde vergaderingen
van de auditcommissie. Het presentiegeld bedraagt per 1 januari 2022 € 110,76 bruto per
bijgewoonde vergadering. De hoogte van het presentiegeld wordt jaarlijks geïndexeerd.
3) Aan een raadslid dat lid is van de vertrouwenscommissie belast met de selectie van een
nieuwe burgemeester wordt ingevolge artikel 3.1.2. van het Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers voor de duur van de activiteiten van die commissie ten
laste van de gemeente een toelage verleend. Deze toelage bedroeg in 2021 € 125,72 per
maand. De hoogte van de toelage wordt jaarlijks geïndexeerd.
Voor het doorlopen van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester of het voeren
van een klankbordgesprek met de burgemeester, welke taken eveneens door de raad bij
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de vertrouwenscommissie zijn belegd, ontvangen de leden van de vertrouwenscommissie
geen toelage.
4) Benoeming in de werkgeverscommissie heeft geen financiële gevolgen. De leden van de
werkgeverscommissie ontvangen geen extra vergoeding voor hun werkzaamheden voor
deze commissie.
5) Raadsleden en commissieleden-niet-raadsleden die informatiebijeenkomsten bijwonen
ontvangen hiervoor geen (extra) vergoeding.
6) Raadsleden en commissieleden-niet-raadsleden die het sprekersplein bijwonen
ontvangen hiervoor geen (extra) vergoeding.
7) Er zijn geen financiële gevolgen bij het benoemen van raadsleden tot eerste en tweede
waarnemend raadsvoorzitter. Op grond van artikel 3.1.12 lid 1 van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ontvangt enkel een lid van de raad,
dat meer dan dertig dagen onafgebroken het voorzitterschap van de raad waarneemt,
voor die tijd een toeslag van 8% van zijn raadsvergoeding en onkostenvergoeding.
Uitvoering/evaluatie
Fracties kunnen de raad gedurende de raadsperiode verzoeken andere personen namens
hun fractie in een raadsgremium te benoemen.
Communicatie/participatie
De benoemde leden en plaatsvervangende leden ontvangen schriftelijk bericht van hun
benoeming. Op de website van de gemeente zal worden vermeld welke personen zijn
benoemd.
Bijlagen
Geen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het fractievoorzittersoverleg,
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1687018
Advies raadscommissie
Dit voorstel is niet in een raadscommissie behandeld.

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 9 juni 2022,

besluit:
De volgende personen namens de aangegeven fractie te benoemen tot lid dan wel
plaatsvervangend lid en tot voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter:
LEDEN EN
PLAATSVERVANGENDE
LEDEN
Raadsgremium
Raadscommissie S&IM&B

Lid
R. Dörenberg (Weert Lokaal)
M. Marechal (DUS Weert)
M. Jeurninck-Feijen(VVD)
J. Stroek (CDA)
E. Korten (D66)
W. Verstappen (Groen Links)
M. Zaâboul (PvdA)

Plaatsvervangend lid
n.v.t.

Raadscommissie R&E

R. Broods (Weert Lokaal)
P. Scholten (DUS Weert)
F. Kurvers(VVD)
J. Weekers (CDA)
W. Kupers (D66)
S. Latrache (Groen Links)
B. Schoenmaker (PvdA)

n.v.t.

Auditcommissie

P. Scholten (DUS Weert)

Vertrouwenscommissie

J. Goubet (Weert Lokaal)
K. Duijsters (DUS Weert)
T. van Gemert (VVD)
H. Stals (CDA)
P. van der Vegt (D66)
L. Heuvelmans (PvdA)

C. Beenders-Van Dooren
(DUS Weert)
G. Knoop (D66)
B. Schoenmaker (PvdA)
n.v.t.

Werkgeverscommissie

VOORZITTERS EN
PLAATSVERVANGENDE
VOORZITTERS
Raad
Raadscommissie S&IM&B
Raadscommissie R&E
Informatiebijeenkomsten
Sprekersplein

C. Jacobs-Verstappen
(Weert Lokaal)
J. Goubet (Weert Lokaal)
P. Weekers (DUS Weert)
L. van Grimbergen (VVD)

Eerste waarnemend
raadsvoorzitter: P. Sijben
(CDA)
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
M. van den Bergh (VVD)
P. Mols (CDA)

Tweede waarnemend
raadsvoorzitter: C. JacobsVerstappen (Weert Lokaal)
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
Volgt nog voor de raad van
15 juni of in een separaat
raadsvoorstel
L. Heuvelmans (PvdA)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 juni 2022.

De griffier,

De voorzitter,

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

mr. R.J.H. Vlecken
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