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ONDERWERP
Aanwijzing ybenoeming toezichthouders
ADVIES
Aanwijzen van de heer A.S. Ouijers en de heer J.M.H. Rothkranz als toezichthouder op
grond van artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hen benoemen
als onbezoldigd ambtenaar met de titel van opsporingsbevoegdheid.
TOELICHTING
De toezichthouders worden benoemd door de gemeente Weert (als onbezoldigd
ambtenaar) en vervolgens via Sinvest Management B.V. ingehuurd als toezichthouders.
De functionarissen zijn door de heer H.schobre (directeur Sinvest Management B.V.) voor
de uit te oefenen functie geschikt bevonden en worden door hem als zodanig aanbevolen.
Het toezicht heeft betrekking op de naleving van de APV. De toezichthoudende
bevoegdheid is gebaseerd op artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht.
Geadviseerd wordt de functionarissen aan te wijzen als toezichthouders, hen te benoemen
als onbezoldigd ambtenaar en hen daarbij de titel van opsporingsbekoegdheid te verlenen,
conform bijgevoegd, daarop betrekking hebbend ontwerpbesluit.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
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bespreken
Behandeling uiterlijk in college van 17 december 2013
In te vullen door het B& G secretariaat:
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FINANCIELE
EN PERSONELE GEVOLGEN
NVT
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
NVT
OVERLEG GEVOERD MET
Intern:
NVT
Exte rn :
Sinvest Management B.V.
BIJLAGEN
Onenbaar:
2
Niet-onenbaar:
Niet van toepassing
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