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1. Samenvatting
De fractie van de Sociaal Zevenaar heeft de heer H.L.M. (Huub) Meijer, die op 18 september 2019 als
raadslid wordt geïnstalleerd en beëdigd, voorgedragen voor benoeming tot lid van de
Vertrouwenscommissie en de Rekenkamercommissie.
2. Raadsvoorstel
De raad wordt voorgesteld de heer H.L.M. Meijer per 19 september 2019 te benoemen tot lid van de
Vertrouwenscommissie en de Rekenkamercommissie.
3. Waarom naar de raad
1. Op grond van artikel 61, lid 3 van de Gemeentewet is de raad bevoegd en verplicht een verordening op
de Vertrouwenscommissie in te stellen in het kader van de benoeming en functioneringsgesprekken van
de burgemeester. De raad is bevoegd de leden van de Vertrouwenscommissie te benoemen. Vanwege het
ontslag van raadslid P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar) per 18 september 2019 komt er een vacature in de
Vertrouwenscommissie vrij.
2. Op grond van artikel 81 en 182 t/m 185 van de Gemeentewet is de raad bevoegd en verplicht een
Rekenkamerfunctie vast te stellen. De raad is op grond van de Verordening Rekenkamerfunctie gemeente
Zevenaar 2018 bevoegd de leden van de Rekenkamercommissie te benoemen. Vanwege het ontslag van
raadslid P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar) per 18 september 2019 komt er een vacaturen in de
Rekenkamercommissie vrij.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
Door het benoemen van de heer Meijer wordt in de opvolging van de heer Freriks voorzien in zowel de
Vertrouwenscommissie als de Rekenkamercommissie. Hiermee worden de ontstane vacatures in beide
commissies opgevuld.
5. Argumenten en alternatieven
De heer Meijer voldoet aan de formele vereisten voor het lidmaatschap van beide commissies en is
voorgedragen door zijn fractie.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.

7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.
8. Communicatie
Op de website van de gemeente Zevenaar wordt de samenstelling van de Rekenkamercommissie
vermeld. Dit zal worden aangepast naar aanleiding van de benoeming van de heer Meijer. Met de
plaatsing van dit raadsbesluit op de website wordt de benoeming van de heer Meijer in de
Vertrouwenscommissie openbaar gemaakt.
9. Kosten, baten en dekking
n.v.t.
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De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat het volgens de Gemeentewet (artikel 61, lid 3) en de verordening rekenkamerfunctie
gemeente Zevenaar 2018 mogelijk is om leden in respectievelijk de Vertrouwenscommissie en de
Rekenkamercommissie te benoemen;
gelet op artikel 61, lid 3 (Vertrouwenscommissie) en artikel 81 en 182 t/m 185 (Rekenkamerfunctie) van de
Gemeentewet en de verordening Rekenkamerfunctie gemeente Zevenaar 2018;
gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad;
besluit:
De heer H.L.M. Meijer per 19 september 2019 te benoemen tot lid van de Vertrouwenscommissie en de
Rekenkamercommissie
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 18 september 2019.
De griffier,
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De burgemeester,
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