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ONDERWERP
Wijzigen commissiebemensing fractie Weert Lokaal (initiatiefvoorstel fractie Weert Lokaal).
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Het instellen van raadscommissies en het benoemen en ontslaan van commissieleden is een
bevoegdheid van uw raad (artikel 82 Gemeentewet, alsmede de artikelen 2, 3, 4 lid 2 en 6 lid 3
van de Verordening op de raadscommissies). De raad heeft op 25 mei 2011 besloten vier
raadscommissies in te stellen. De raadscommissies bereiden de besluitvorming in de raad voor en
kunnen overleg voeren met het college en de burgemeester. Ingevolge het derde lid van artikel 82
Gemeentewet zorgt de raad bij de samenstelling van de commissies voor een evenwichtige
vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen.
Op 25 mei 2011 heeft de raad bepaald dat elke commissie uit maximaal 10 commissieleden mag
bestaan (de voorzitter uitgezonderd; deze is geen lid) en hoeveel commissieleden elke raadsfractie
maximaal per commissie mag hebben. Uitgangspunt is dat alle fracties in elke raadscommissie
tenminste 1 lid kunnen hebben. Tevens geldt als uitgangspunt dat elk raadslid namens zijn fractie
in tenminste 1 raadscommissie zitting mag hebben.
De fractie Weert Lokaal heeft thans 6 commissiezetels.
PROBLEEMSTELLING
De heer Van de Loo was raadslid namens de fractie Weert Lokaal, maar heeft bij brief van 11
oktober 2013 aan de raadsvoorzitter laten weten met onmiddellijke ingang uit deze fractie te
stappen en als eenmansfractie in de raad van de gemeente Weert verder te gaan. Zijn
lidmaatschap van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening namens de fractie Weert Lokaal eindigt
van rechtswege doordat hij de fractie verlaat.
Vanwege deze wijziging in het aantal raadszetels dient het aantal commissiezetels voor de fractie
Weert Lokaal te worden gewijzigd van 6 naar 5.
De fractie Weert Lokaal wenst ook in de commissie Ruimtelijke Ordening vertegenwoordigd te zijn.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Op 13 maart 2013 werd besloten dat de fractie Weert Lokaal in de commissies Algemene Zaken en
Ruimtelijke Ordening 1 lid en in de commissies Welzijn en Economische Zaken 2 leden mocht
hebben.
Weert Lokaal stelt thans voor om de heer Gabriëls in de commissie Ruimtelijke Ordening te
benoemen. De heer Gabriëls voldoet aan de vereisten die de Gemeentewet en de Verordening op
raadscommissies aan een commissielid stellen. Omdat de fractie thans uit 5 raadsleden bestaat en
daarmee volgens de geldende afspraken recht heeft op 5 commissieleden, stelt Weert Lokaal voor
om de heer Gabriëls uit de commissie Welzijn te ontslaan.
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Het maximum aantal leden van de raadscommissie RO wordt door de voorgestelde mutatie niet
overschreden. Het lidmaatschap gaat onmiddellijk in. Er zijn geen financiële gevolgen. Alle
raadsleden ontvangen een vaste raadsvergoeding en onkostenvergoeding. Onderhavige wijziging
van de commissiebemensing heeft daarop geen invloed.
COMMUNICATIE
De heer Gabriëls ontvangt mededeling van zijn ontslag als lid van de commissie Welzijn en van zijn
benoeming tot lid van de commissie Ruimtelijke Ordening. De nevenfuncties van de heer Gabriëls
zijn uit hoofde van zijn raadslidmaatschap reeds gepubliceerd. Het commissielidmaatschap wordt
op de gemeentelijke website en in de gemeentegids vermeld.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
Benoeming en ontslag van commissieleden worden niet in de raadscommissies behandeld.
VOORSTEL INITIATIEFNEMER
1. Te besluiten dat de fractie Weert Lokaal 5 commissieleden mag hebben, nl. in de
raadscommissie AZ 1 lid, in de commissie WZ 1 lid, in de raadscommissie EZ 2 leden en in de
commissie RO 1 lid.
2. De heer G.W.J. Gabriëls te ontslaan als lid van de raadscommissie Welzijn.
3. De heer G.W.J. Gabriëls te benoemen tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
De fractie Weert Lokaal,

L.C.G. Kusters
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van de fractie Weert Lokaal van 22 oktober 2013;

besluit:
1. Dat de fractie Weert Lokaal 5 commissieleden mag hebben, nl. in de raadscommissie AZ 1 lid, in
de commissie WZ 1 lid, in de raadscommissie EZ 2 leden en in de commissie RO 1 lid.
2. De heer G.W.J. Gabriëls te ontslaan als lid van de raadscommissie Welzijn.
3. De heer G.W.J. Gabriëls te benoemen tot lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

