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Raadsvoorstel 
  
Agendapunt: 9 
Zaaknummer:  

 
Onderwerp 
Raadsvoorstel benoemingen diverse commissies 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
27 januari 2023 7 februari 2023   

Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
De verschillende voorgedragen personen benoemen voor: 

• de voorzitterspool; 

• de regiegroep; 

• het audit-comité; 

• BeNeGo. 
 
Inleiding 
Als gevolg van het ziekteverlof van de heer Piet Verheijen (D66), het vertrek van mevrouw Sanna 
Weustink-van Wouwe (Gezond Verstand Goirle Riel) en mevrouw Tess van de Wiel (CDA) zijn er 
vacatures ontstaan voor de voorzitterspool, de regiegroep, de adviescommissie regio Hart van 
Brabant en BeNeGo. 
 
Daarnaast zijn er twee vacatures voor leden én drie vacatures voor plaatsvervangende leden van het 
audit-comité. 
 
Voorzitterspool 
De raadsleden uit de voorzitterspool zijn belast met het voorzitterschap van beeldvormende en 
oordeelsvormende raadsvergaderingen en werkgroepen. Door het ziekteverlof van Piet Verheijen is 
een vacature voor een tijdelijk lid ontstaan. Daarnaast zijn er door het vertrek van Sanna Weustink -
van Wouwe en Tess van de Wiel twee vacatures voor leden ontstaan. 
 
Regiegroep 
De regiegroep bestaat uit maximaal vier door de raad aan te wijzen raadsleden, verdeeld over 
coalitie- en oppositiepartijen, die ook in de voorzitterspool zitten. Door het ziekteverlof van de heer 
Piet Verheijen is een vacature voor een tijdelijk lid ontstaan. 
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Audit-comité 
Het audit-comité bestaat uit vijf leden en drie plaatsvervangende leden (artikel 3, Verordening op het 
audit-comité). Raadsleden en burgerleden kunnen worden benoemd als lid. Een meerderheid van 
het aantal leden van het audit-comité is raadslid. Er zijn vacatures voor twee leden en drie 
plaatsvervangende leden. 
 
Adviescommissie regio Hart van Brabant 
De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen geeft gemeenteraden een instrumentarium 
waarmee meer invloed op samenwerkingsverbanden uitgeoefend kan worden. Eén van de 
mogelijkheden is de instelling van een adviescommissie. In deze adviescommissie kan iedere raad 
een raadslid afvaardigen en een raadslid als plaatsvervanger aanwijzen. Er zijn twee raadsleden voor 
de adviescommissie regio Hart van Brabant door uw raad benoemd: mevrouw Isabelle Visser (Lijst 
Riel Goirle) als lid en mevrouw Sanna Weustink-van Wouwe als plaatsvervangend lid. Door het 
vertrek van mevrouw Sanna Weustink-van Wouwe is een vacature voor plaatsvervangend lid 
ontstaan. 
 
BeNeGo 
Deze afkorting staat voor Belgisch Nederlands Grens Overleg. Het Algemeen Bestuur kent van iedere 
gemeente twee afgevaardigden. Goirle wordt vertegenwoordigd door de burgemeester en een door 
de raad benoemd raadslid. Door het vertrek van mevrouw Tess van de Wiel is een vacature ontstaan. 
 
 
Burgemeester van Goirle, 
Mark van Stappershoef 
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelet op de bepalingen in het Reglement van orde, de Verordening op het audit-comité en de 
regeling BeNeGo; 
 
gelet op de voordracht van de in de raad vertegenwoordigde partijen; 
 
 
b e s l u i t: 
 
 
Te benoemen in:  
 
Voorzitterspool 
 
Tijdelijk lid 
Bert van der Velden (Pro Actief Goirle) 
 
Lid 
Teun van den Brand (Gezond Verstand Goirle Riel) 
 
Regiegroep 
 
Tijdelijk lid 
Bert van der Velden (Pro Actief Goirle) 
 
Audit-comité 
 
Lid 
Lilian Janssen (Lijst Riel Goirle) 

 
Plaatsvervangend lid 
Fons Smits (CDA) 
 
BeNeGO 
 
Lid 
Ad van Elsacker (Pro Actief Goirle) 
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van dinsdag 7 februari 2023. 
 
de raadsgriffier,        de voorzitter, 
 
 
 
 
 
Frits Harteveld        Mark van Stappershoef 
 

  


