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Onderwerp
Raadsvoorstel benoeming lid regiegroep
Datum voorstel
5 september 2022

Datum raadsvergadering
13 september 2022

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

Instemmen met de benoeming van Arno de Laat als lid van de regiegroep
Inleiding
In verband met de huidige bezetting in de regiegroep en de bestaande vacature daarin
wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen de benoeming van Arno de Laat als lid van
de regiegroep.
Regiegroep
In de regiegroep was vanaf het begin van de zittingsperiode van de huidige raad een
vacature. In het RvO is bepaald dat de leden van de regiegroep worden gerekruteerd uit de
voorzitterspool. De fracties Lijst Riel Goirle, Gezond Verstand Goirle Riel, D66 en CDA leveren
de verschillende voorzitters. Tess van de Wiel heeft te kennen gegeven geen deel te willen
uitmaken van de regiegroep. De andere fracties zijn reeds in de regiegroep
vertegenwoordigd. Arno de Laat is bereid deze vacature te vervullen, maar wenst geen
voorzittersrol te vervullen. Gezien de positie van de regiegroep in de vergadercyclus is het
van belang dat de gemeenteraad zo breed mogelijk in deze groep is vertegenwoordigd, met
dien verstande dat het aantal leden wordt beperkt tot vier. Bovendien is in artikel 3 lid 1 van
het RvO bepaald dat coalitie- en oppositiepartijen beiden met twee leden vertegenwoordigd
zijn in de regiegroep.
Omdat Tess van de Wiel niet beschikbaar is stelt de regiegroep voor Arno de Laat te
benoemen tot lid van de regiegroep, zonder dat hij deel uitmaakt van de voorzitterspool.
Bijlage
-Voorzitter
M. van Stappershoef
Ambtelijke bijstand: Ricus Tiekstra
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De raad van de gemeente Goirle;

Gelet op het belang van een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit de gemeenteraad, alsmede
de evenwichtige verhouding coalitie- en oppositiepartijen in de regiegroep;

b e s l u i t:
In afwijking van artikel 3, lid 1 de heer Arno de Laat te benoemen als lid van de regiegroep, zonder
hem te benoemen tot lid van de voorzitterspool,

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 september 2022

, de voorzitter

, de griffier
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