Raadsvoorstel
Agendapunt: 4
Zaaknummer:

Onderwerp
Raadsvoorstel benoeming voorzitters beeldvormende - en oordeelsvormende vergaderingen
Datum voorstel
7 april 2022

Datum raadsvergadering
19 april 2022

Aan de gemeenteraad,

Voorstel
De raadsleden Joep van Iersel, Piet Verheijen, Corne de Rooij, Nancy Janssen, Sanna Weustink en
Teun van den Brand aan te wijzen als voorzitter van beeldvormende – en oordeelsvormende
vergaderingen
Inleiding
Ter voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering kennen we in Goirle beeldvormende
– en oordeelsvormende vergaderingen. Deze vergaderingen vallen onder het regime van artikel 82
van de Gemeentewet.
In het Reglement van Orde voor de gemeenteraad is e.e.a. verder uitgewerkt.
In lid 4 van artikel 82 is vastgelegd dat het voorzitterschap van dergelijke vergaderingen bij een
raadslid moet worden neergelegd. De Tweede Kamer heeft eind 2020 een initiatiefvoorstel van de
(toenmalige) kamerleden Van den Bosch en Van der Molen, om het voorzitterschap van dergelijke
vergaderingen open te stellen voor niet-raadsleden aangenomen. De finale behandeling in de Eerste
Kamer laat echter nog steeds op zich wachten, waardoor het momenteel niet mogelijk is het
voorzitterschap voor anderen dan raadsleden open te stellen (status behandeling wetsvoorstel).
Tot aanvang van de huidige raadsperiode waren van de nu zittende raadsleden Erik Schellekens en
Piet Verheijen aangewezen als voorzitter van de genoemde bijeenkomsten.
Piet Verheijen heeft te kennen gegeven opnieuw beschikbaar te zijn voor het voorzitterschap. De
Lijst Riel Goirle draagt Joep van Iersel voor. Verder heeft Tess van de Wiel aangegeven voor het
voorzitterschap beschikbaar te zijn, nadat het nieuwe college is geïnstalleerd en zij de functie van
wethouder niet langer met het raadslidmaatschap combineert. Dit betekent dat zij op dit moment
nog niet voor het voorzitterschap wordt voorgedragen, maar dat dit na de installatie van het nieuwe

Ambtelijke bijstand: Ricus Tiekstra
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college zal plaatsvinden. De voltallige fractie van Gezond Verstand Goirle-Riel heeft te kennen
gegeven om beurten beschikbaar te zijn voor het voorzitterschap.

Bijlage
--

Plaatsvervangend Voorzitter

M. Verhoeven
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De raad van de gemeente Goirle;
gelet op artikel 82 lid 4 van de Gemeentewet;
gelet op het voorstel van 11 april 2022

b e s l u i t:

De raadsleden Joep van Iersel, Piet Verheijen, Corne de Rooij, Nancy Janssen, Sanna Weustink en
Teun van den Brand aan te wijzen als voorzitter van beeldvormende – en oordeelsvormende
vergaderingen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 19 april 2022

, de voorzitter

, de griffier
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