voorstel
gemeenteraad

FRACTIEVOORZITTERSOVERLEG

Vergadering van de gemeenteraad van 13 maart 2013
Portefeuillehouder

: A.A.M.M. Heijmans

Behandelend ambtenaar : M.H.R.M. Wolfs-Corten
Doorkiesnummer

Nummer raadsvoorstel: RAD-000779

: (0495) 575 206

Agendapunt: 6

Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI
RAD: RAD130313 2013-03-13T00:00:00+01:00 BW: BW130213

ONDERWERP
Wijzigen verdeling commissiezetels over de fracties en benoemen commissieleden (initiatiefvoorstel
fractievoorzittersoverleg).
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 25 mei 2011 heeft de raad de huidige 4 raadscommissies ingesteld en daarbij tevens bepaald
dat elke commissie uit maximaal 10 commissieleden mag bestaan en hoeveel commissieleden elke
raadsfractie maximaal per commissie mag hebben. Dit laatste is gebaseerd op het aantal
raadszetels dat de fracties na de verkiezingen hadden. De VVD-fractie had na de verkiezingen 9
raadszetels en de fractie Weert Lokaal had 5 raadszetels. Op grond hiervan had de VVD-fractie
recht op 9 commissiezetels, dus in één raadscommissie 3 zetels en in de overige 2 zetels. De
fractie Weert Lokaal had 5 commissiezetels, in één raadscommissie 2 zetels en in de overige 1
zetel. De commissieleden werden op grond hiervan benoemd.
PROBLEEMSTELLING
Doordat mw. M. Engelen is overgestapt van de VVD-fractie naar de fractie Weert Lokaal heeft de
VVD-fractie in de raad thans nog 8 zetels; de fractie Weert Lokaal heeft nu 6 raadszetels. Vanwege
deze wijziging in het aantal raadszetels en gelet op het uitgangspunt dat elk raadslid namens zijn
of haar fractie in tenminste één raadscommissie zitting mag hebben dient het aantal
commissiezetels voor de fracties VVD en Weert Lokaal te worden gewijzigd.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
De raad bepaalt welke raadscommissies er zijn, hoeveel leden deze commissies maximaal hebben,
hoeveel commissieleden elke fractie maximaal per commissie mag hebben en wie de
commissieleden zijn. Het ontslaan van commissieleden is eveneens een bevoegdheid van uw raad.
Voorgesteld wordt te besluiten dat de VVD-fractie in elke raadscommissie 2 zetels mag hebben en
de fractie Weert Lokaal in de commissies Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening één lid en in de
commissies Welzijn en Economische Zaken 2 leden. Dit laatste in conform de wens van de fractie
Weert Lokaal. Het maximaal aantal leden per commissie wordt door deze mutaties niet
overschreden.
De VVD stelt voor om dhr. S. Altun te ontslaan als lid van de commissie Ruimtelijke Ordening en te
benoemen als lid van de commissie Economische Zaken. De fractie Weert Lokaal stelt voor om mw.
M. Engelen te benoemen als tweede lid namens deze fractie in de commissie Economische Zaken.
Zij was voorheen namens de VVD-fractie lid van deze commissie, maar dit lidmaatschap is van
rechtswege vervallen doordat mw. Engelen niet meer als raadslid voor de VVD optreedt.
COMMUNICATIE
Dhr. Altun ontvangt mededeling van zijn ontslag als lid van de commissie Ruimtelijke Ordening en
van zijn benoeming als lid van de commissie Economische Zaken. Mw. Engelen ontvangt bericht
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van haar benoeming als lid van de commissie Economische Zaken. De nevenfuncties van beide
commissieleden zijn uit hoofde van hun raadslidmaatschap reeds gepubliceerd.
De commissielidmaatschappen worden op de website vermeld.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
Niet van toepassing.
VOORSTEL FRACTIEVOORZITTERSOVERLEG
Te besluiten:
1. dat de fractie VVD in elke raadscommissie twee leden kan hebben;
2. dat de fractie Weert Lokaal in de raadscommissie Economische Zaken twee leden kan hebben;
3. dat dhr. S. Altun (VVD) wordt ontslagen als lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en
wordt benoemd als lid van de raadscommissie Economische Zaken;
4. dat mw. M. Engelen (Weert Lokaal) wordt benoemd als lid van de raadscommissie Economische
Zaken.
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het fractievoorzittersoverleg,
Fractie VVD,
Fractie CDA,
H. Peters
H. Stals
Fractie SP,
J. Goubet

Fractie D66,
M. Stokbroeks

Fractie Weert Lokaal,
L. Kusters

Fractie PvdA,
F. Kadra
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 8 februari 2013;

besluit:
1. dat de fractie VVD in elke raadscommissie twee leden kan hebben;
2. dat de fractie Weert Lokaal in de raadscommissie Economische Zaken twee leden kan hebben;
3. dat dhr. S. Altun (VVD) wordt ontslagen als lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en
wordt benoemd als lid van de raadscommissie Economische Zaken;
4. dat mw. M. Engelen (Weert Lokaal) wordt benoemd als lid van de raadscommissie Economische
Zaken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 maart 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

