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ONDERWERP
Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders en raadsleden.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De nieuwe raad treedt op 27 maart 2014 aan. De geloofsbrieven van alle raadsleden worden op 25
maart 2014 door een door uw raad ingestelde commissie onderzoek geloofsbrieven onderzocht. Na
de verkiezingen worden door de lijsttrekkers van de aan de verkiezingen deelnemende partijen de
coalitie-onderhandelingen opgestart. Dan wordt een coalitie in de raad gevormd, worden
kandidaat-wethouders aangedragen en een coalitie-of collegeprogramma opgesteld. Het ligt in de
bedoeling om in de raadsvergadering van 28 mei 2014 (of eerder indien mogelijk) de collegeleden
te benoemen en een coalitie- of collegeprogramma te bespreken. Wanneer raadsleden tot
wethouder worden benoemd worden zij in de raad opgevolgd door degenen die na hen op de
kandidatenlijst van de betreffende partij hebben gestaan.
PROBLEEMSTELLING
Zowel van de kandidaat-wethouders als van de ‘inschuivende’ raadsleden dienen de geloofsbrieven
te worden onderzocht, vóór benoeming respectievelijk toelating en beëdiging. Aangaande de
kandidaat-wethouders zal een extern bureau een zgn. integriteitstoets uitvoeren. De commissie
brengt van haar bevindingen verslag uit aan de raad.
Indien het onderzoek van deze naar verwachting 8 geloofsbrieven tijdens de raadsvergadering
plaatsvindt, zoals bij tussentijdse benoemingen gebruikelijk is, moet de vergadering gedurende langere
tijd worden geschorst. De commissie dient op een zorgvuldige manier haar werk te doen. Als er bij het
onderzoek nog knelpunten of niet direct te beantwoorden vragen over de geloofsbrieven naar voren
komen, is het maar de vraag of deze nog dezelfde avond afdoende opgelost resp. beantwoord kunnen
worden en duurt de schorsing bovendien nog langer. Het onderzoeken van 8 dossiers met geloofsbrieven
neemt veel tijd in beslag. Omdat er een volle raadzaal zit te wachten is er ook sprake van een zekere
tijdsdruk.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Gelet op het bovenbeschreven tijdsbeslag en het risico van opduikende knelpunten wordt voorgesteld
om thans reeds een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen, die na gereedkomen van de
geloofsbrieven en de resultaten van de integriteitstoets al vóór de raadsvergadering van 28 mei 2014
haar taak kan uitvoeren. Dit heeft als voordelen:

tijdwinst tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2014;

onderzoek geloofsbrieven onder minder tijdsdruk en daarmee zorgvuldiger laten verlopen;

er is nog tijd om eventuele vragen of knelpunten op te lossen;

de raadsvergadering wordt publieksvriendelijker, een lange schorsing is niet nodig.
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COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
Niet van toepassing.
VOORSTEL COLLEGE
Een commissie onderzoek geloofsbrieven instellen, bestaande uit één persoon per fractie, aan te
wijzen door de betreffende fractievoorzitter, waarvan vier personen, twee uit de coalitie en twee uit
de oppositie, door de griffier worden verzocht de geloofsbrieven te onderzoeken van de te
benoemen wethouders en de personen die hen in de raad opvolgen.
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 maart 2014;

besluit:
Een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen, bestaande uit één persoon per fractie, aan
te wijzen door de betreffende fractievoorzitter, waarvan vier personen, twee uit de coalitie en twee
uit de oppositie, door de griffier worden verzocht de geloofsbrieven te onderzoeken van de te
benoemen wethouders en de personen die hen in de raad opvolgen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

