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Raadsvoorstel
Waalre, 2 februari 202I
Vergaderdatum
Voorstelnummer
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Naam opsteller
Naam voorstel

Grondslag raadsbesluit

2 februari 2021

:202I-06
: 130305
Burg. J. Boelhouwer
Griffie
: Voorstel tot benoeming lid werkgeverscommissie.
: Artikel 83 GW, waarin onder anderen staat dat de raad de
samenstelling van zijn bestuurscommissies regelt.

Voorgesteld besluit:
Raadslid de heer F. Schoots te benoemen in de werkgeverscommissie griffie Waalre

Voorstelnr. 2O2t-O6

pag.1

Datum vergadering: 2 februari 2O2L

Onderwerp
Benoeming lid in werkgeverscommissie griffie

Voorstel
Raadslid de heer F. Schoots te benoemen in de werkgeverscommissie griffie Waalre.

Inleiding
Bij raadsbesluit van 24 april2018 is een werkgeverscommissie ingesteld die het
werkgeverschap uitoefent ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie
werkzame ambtenaren. Bij dit raadsbesluit en na de gemeenteraadsverkiezingen van
2018 zijn ook de leden van deze bestuurscommissie benoemd, De werkgeverscommissie
vervult de taken van de raad inzake het werkgeverschap. Dit is vastgelegd in de
verordening werkgeverscommissie griffier gemeente Waalre. In deze verordening is ook
de samenstelling van de werkgeverscommissie bepaald: de werkgeverscommissie
bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en
twee andere leden, bij voorkeur één afkomstig van de coalitie en één uit de oppositie. De
leden van de werkgeverscommissie worden doorde raad uit zijn midden benoemd, De
heer E. Rutten en mevrouw S. van de Goor-Gelens zijn reeds door de raad benoemt als
lid van de werkgeverscommissie. Het derde lid was, tot op heden, de heer G. Lammers,
Hij heeft echter schriftelijk mededeling aan de raad gedaan zijn lidmaatschap van de
werkgeverscommissie te beëindigen. Het ontslag gaat in als zijn opvolger door de raad is
benoemd. Voorgesteld wordt om de heer F. Schoots als zijn opvolgerte benoemen,

Beoogd resultaat
Een voltallige werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Waalre

Argumenten
In het presidium van de gemeenteraad is gesproken over het invullen van deze vacature.
Door het presidium zijn alle raadsleden gevraagd zich te kandideren. Eén raadslid, te
weten de heer F. Schoots, heeft hierop instemmend gereageerd, De heer F. Schoots is
dus de enige kandidaat.

Kanttekeningen
N.v.t

Kosten en dekking
N.v.t.
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Vervolgprocedure en planning
De werkgeverscommissie zal zo snel mogelijk in nieuwe samenstelling bijeenkomen om

de werkwijze te bespreken later dit jaar zal hierover ook een gesprek met het presidium
worden ingepland.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Dit raadsvoorstel bevat alle beslispunten. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel.

Bijlagen ter informatie
Dit raadsvoorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen informatieve bijlagen bij
dit raadsvoorstel.

HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAALRE,

Namens deze

De raadsg

W. A. Ernes
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