WENSEN EN BEDENKINGEN
Onderwerp: benoeming Keyport 2020.

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 11 december 2013,

Overwegende dat:
•
er thans een voorstel voorligt dat uitsluitend betreft de deelneming van collegeleden in het
bestuur van de op te richten stichting Keyport 2020;
•
de stichting Keyport 2020 derhalve wordt opgericht zonder de raden erbij te betrekken;
•
dit in strijd is met artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet;
•
het bevreemdt dat het college de deelneming van collegeleden in het stichtingsbestuur aan
de raad voorlegt, omdat in de concept-statuten van de stichting is aangegeven dat het
bestuur zijn leden benoemt en niet de betreffende gemeenteraad;
•
het bestuur in die constructie derhalve wordt gevormd uit privépersonen en niet uit
vertegenwoordigers namens gemeenten;
•
het algemeen bestuur van de stichting Keyport 2020 op basis van de concept-statuten de
zeggenschap krijgt over de uit te voeren projekten en de financiële middelen daarvoor;
•
de enige manier, waarop blijkens de concept-statuten door het stichtingsbestuur aan de
gemeenteraden verantwoording wordt afgelegd, is dat zij in kennis worden gesteld van de
jaarstukken;
•
het stichtingsbestuur een directeur aanstelt;
•
de stichting voornamelijk wordt gefinancierd met overheidsmiddelen, waardoor het gepast
is als het salaris van deze directeur overeenkomt met dat van een vergelijkbare functie
binnen de lokale overheid,

Uit als wensen:
1. voordat besluitvorming door het college over toetreding tot de stichting plaatsvindt dient
de raad daarover geconsulteerd te worden en dienen er kaders door de raden te worden
vastgesteld;
2. in de statuten opnemen dat de vertegenwoordigers van gemeenten in het stichtingsbestuur
daartoe worden aangewezen door de betreffende gemeenteraad;
3. dat het salaris van de door het stichtingsbestuur te benoemen directeur betaald niet
uitstijgt boven dat van de directeuren in dienst bij de grootste deelnemende gemeente;
4. deze wensen en bedenkingen over te brengen aan de stichting en de reactie voor te leggen
aan de gemeenteraad, alvorens deel te nemen aan te stichting,
en gaat over tot de orde van de dag,
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