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De raad besluit:
de heer M.L.A. (Marco) Hollemans te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Welzijn.

Inleiding:
Met het opzeggen van het raadslidmaatschap door de heer Hoogeveen is er sinds 24 mei 2017 een
vacature voor het (gedeeld) voorzitterschap van de raadscommissie Welzijn. Na een oproep aan de
raadsleden heeft de heer Hollemans zich als kandidaat gemeld om in de vacature te voorzien. Hij is
de enige kandidaat.
Met dit voorstel wordt de heer Hollemans formeel voorzitter van de commissie Welzijn, samen met
de heer Van Assem.
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:
Op grond van artikel 82, lid 4 van de Gemeentewet jo. artikel 3, lid 2 van het Reglement van orde
voor de raadscommissies gemeente Woerden 2012 is de raad bevoegd de voorzitters van de
raadscommissies te benoemen.
Beoogd effect:
Met het benoemen van vaste voorzitters wordt geborgd dat de raadscommissies op een (wettelijk)
juiste wijze vergaderen. Dat is onder meer relevant voor de bepaling in artikel 22 van de
gemeentewet, waarin is opgenomen dat "de leden van het gemeentebestuur en andere personen
die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd (...) over hetgeen zij in
de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd". Dit
artikel is ook van toepassing op de vergaderingen van raadscommissies.
Argumenten:
Met het benoemen van de heer Hollemans krijgt elke raadscommissie weer twee vaste voorzitters,
die beurtelings een vergadering voorzitten. Daarmee blijft de belasting relatief beperkt.
Kanttekeningen:
Niet van toepassing.

Financiën:
Er zijn geen financiële consequenties aan dit voorstel verbonden. Het betreft een puur
organisatorisch en budgetneutraal besluit van de raad.
Uitvoering:
De heer Hollemans zal na het komende zomerreces starten als voorzitter.
Communicatie:
Het raadsinformatiesysteem gemeenteraad.woerden.nl wordt daar waar nodig geactualiseerd.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
Raadsbesluit (14R.00230) d.d. 28 mei 2014 benoeming voorzitter presidium, commissievoorzitters
en plaatsvervangend voorzitter van de raad.
Bijlagen:

De indiener:

Pre

