
 

     

 
AMENDEMENT 

 

Onderwerp: vaststellen van de verordening op de vertrouwenscommissie. 

 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 24 september 2014, 

 

Overwegende dat: 

• de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester 

voorbereidt, de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester 

houdt, en de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester 

voorbereidt, op grond van voorliggend voorstel bestaat uit de fungerende voorzitters van 

de fracties in de gemeenteraad; 

• de commissie geen plaatsvervangende leden kent en dus niet is voorzien in de 

mogelijkheid dat de fractievoorzitters zich kunnen laten vervangen; 

• in principe de fractievoorzitters lid van de vertrouwenscommissie dienen te zijn, maar zij 

zich wel moeten kunnen laten vervangen door een lid van hun fractie; 

• indien een fractievoorzitter zich bij een van de genoemde taken wil laten vervangen door 

een lid van zijn fractie, dit raadslid bij raadsbesluit tot lid van de commissie dient te worden 

benoemd; 

• deze vervanging dan geldt voor het gehele proces van de dan aan de orde zijnde taak 

(benoeming burgemeester, functioneringsgesprek burgemeester, herbenoeming 

burgemeester), 

 

Wijzigt de verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de 

burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de 

burgemeester houdt, en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de 

burgemeester voorbereidt als volgt: 

A. Artikel 2 lid 3 komt als volgt te luiden: 

Een fractievoorzitter kan zich laten vervangen door een lid van zijn fractie. Deze 

vervanging geldt voor het gehele proces van de dan aan de orde zijnde taak (benoeming 

burgemeester, functioneringsgesprek burgemeester, herbenoeming burgemeester). De 

fractievoorzitter geeft tijdig vóór aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de 

griffier door dat hij zich wil doen vervangen. De raad benoemt de plaatsvervanger op 

voorstel van de voorzitter van de betreffende fractie.   

B. Artikel 1 lid 3 komt als volgt te luiden: 

Voor het bepalen van de duur van het lidmaatschap van de commissie, als bedoeld in 

artikel 5 van de “Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012”, 

worden de ingangsdatum van onderhavige verordening dan wel het begin van het 

fractievoorzitterschap dan wel de datum van benoeming door de raad tot plaatsvervangend 

lid van de commissie en de datum van beëindiging van het raadslidmaatschap of het 

fractievoorzitterschap dan wel het einde van de taak als plaatsvervangend lid van de 

commissie als omschreven in artikel 13 van deze verordening gehanteerd. 

C. Draagt de griffier op de toelichting bij de verordening overeenkomstig bovenstaande aan te 

passen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening en naam: 
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