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Sector

Raadsgriffie

Openbaar:

Afdeling

Raadsgriffie

Niet openbaar:

n
Kabinet: !

Zaaknummer(s)
ingekomen stuk(ken)

Wolfs

Behandelend medewerk(st)er

Madeleine

Portefeuil lehouder(s)

A.A.M.M. Heijmans

Tel.: (0495) 57 5206
Nummer B&W-advies:
BW-008182

ONDERWERP
Kennisnemen van de initiatiefuoorstellen van de fracties PvdA en Beenders inzake de
benoeming van respectievelijk een plaatsvervangend lid en een lid in de auditcommissie.

ADVIES
Kennisnemen van de initiatiefvoorstellen van de fracties PvdA en Beenders inzake de
benoeming van respectievelijk een plaatsvervangend lid en een lid in de auditcommissie

TOELICHTING
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Zie bijgevoegde initiatief-raadsvoorstel len
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.!. Niet van toepassing
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Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET
[Invulinstructie]

Niet van toepassing
BIJLAGEN
Ooenbaar:
Geen.

Niet-ooenbaar
Geen.
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GEMEENTE

Vergadering van de gemeenteraad

van 25 maart 2015

Poftefeuillehouder : A.A.M.M.

Heijmans

: Madeleine Wolfs
Doorkiesnummer : (0a95) 57 52 06
Behandelend ambtenaar

Nummer raadsvoorstel : MD-001096

Agendapunt: -

ONDERWERP
Benoemen lid auditcommissie (initiatiefvoorstel fractie Beenders).
VOORSTEL INITIATIEFNEMER

Mevrouw I.F.A.l. Beenders-Van Dooren (fractie Beenders) te benoemen tot lid van de
auditcommissie.

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 25 februari 2015 heeft uw raad de auditcommissie gemeente Weert ingesteld en bij
verordening de taken en bevoegdheden van deze commissie geregeld. Tevens zijn de leden en
plaatsvervangende leden van elke fractie benoemd. Mw. Beenders is namens de PvdA benoemd tot
plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

PROBLEEMSTELLING
Op 27 februari 2015 heeft mevrouw Beenders laten weten als zelfstandige fractie in de raad van de
gemeente Weert verder te gaan. Dat betekent dat zij niet meer als plaatsvervangend lid namens
de PvdA in de auditcommissie zitting kan hebben.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
Mevrouw Beenders kan namens haar nieuwe fractie benoemd worden tot lid van de
auditcommissie. Voorgesteld wordt hiertoe over te gaan.

FINANCIËLE GEVOLGEN
Geen. Mw. Beenders is raadslid en zij ontvangt geen extra vergoeding voor het lidmaatschap van

de auditcommissie.
COMMUNICATIE
Het te benoemen raadslid ontvangt na haar benoeming een brief. Haar lidmaatschap wordt
vermeld op de website en in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Weeft.

EVALUATIE
Niet van toepassing

Totaal aantal pag¡na's (inclusief raadsbesluit): 3

ADVIES RAADSCOMMISSIE
Niet van toepassing
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bied ik u hierbij ter vaststelling aan
De fractie Beenders,

GEMEENTE

vtlEERT
N u m me

r raadsvoo rstel;

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weeft,
gezien het voorstel van de fractie Beenders van 6 maaft 2Ol5;

besluit:
Mevrouw I.F.A.l. Beenders-Van Dooren (fractie Beenders) te benoemen tot lid van de
auditcommissie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 maart 2015.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans
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Vergadering van de gemeenteraad

van 25 maaft 2015

Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans
Behandelend ambtenaar : Madeleine Wolfs
Doorkiesnummer : (0495) 57 5206

Nummer raadsvoorstel : RAD-001097

Agendapunt: -

ONDERWERP
Benoemen plaatsvervangend lid auditcommissie (initiatiefuoorstel fractie PvdA).
VOORSTEL INITIATIEFNEMER

Mevrouw F. Kadra (PvdA) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Op 25 februari 2015 heeft uw raad de auditcommissie gemeente Weert ingesteld en bij
verordening de taken en bevoegdheden van deze commissie geregeld. Tevens zijn de leden en
plaatsvervangende leden van elke fractie benoemd. Mw. Beenders is namens de PvdA benoemd tot
plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

PROBLEEMSTELLING
Op 27 februari 2015 heeft mevrouw Beenders laten weten als zelfstandige fractie in de raad van de
gemeente Weert verder te gaan. Dat betekent dat zij niet meer als plaatsvervangend lid namens
de PvdA in de auditcommissie zitting kan hebben.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
Voorgesteld wordt om mevrouw Kadra te benoemen tot plaatsvervangend lid namens de PvdA.

FINANCIËLE GEVOLGEN
Geen. Mevrouw Kadra is raadslid en zij ontvangt geen extra vergoeding voor het plaatsvervangend

lidmaatschap van de auditcommissie.
COMMUNICATIE
Het te benoemen raadslid ontvangt na haar benoeming een brief. Haar plaatsvervangend

lidmaatschap wordt vermeld op de website en in het raadsinformatiesysteem van de gemeente
Weeft.
EVALUATIE
Niet van toepassing

Totaal aantal pagina's (inclusief raadsbesluit):

3

ADVIES RAADSCOMMISSIE
Niet van toepassing
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
De fractie PvdA,
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van de fractie PvdA van 6 maaft 2OL5;

besluit:
Mevrouw F. Kadra (PvdA) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
De

griffier,

M.H.R.M. Wolfs-Coften

van 25 maart 2015.

De voorzitter,

A.A.M.M. Heijmans

