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Onderwerp
Vervanging van twee benoemde leden in de Werkgeverscommissie gemeente West
Betuwe
Beslispunten
1. Over te gaan tot benoeming van twee leden vanuit de partijen die de coalitie vormen
in de Werkgeverscommissie gemeente West Betuwe.
2. Over te gaan tot ontslag van twee leden vanuit de partijen die de oppositie vormen
uit de Werkgeverscommissie gemeente West Betuwe.
Inleiding
Uw raad van West Betuwe is het bevoegd gezag van de griffie, maar gelet op de
publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat u
voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt, waaraan u
deze taak delegeert.
Conform het bepaalde in de Verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe
2019, artikel 2 zal deze commissie bestaan uit de waarnemend voorzitter van de raad
en vier leden afkomstig uit de raad (twee uit de coalitie en twee uit de oppositie voor
een evenwichtige verdeling).
Besluitgeschiedenis
De instelling van de werkgeverscommissie griffie heeft plaatsgevonden in de
raadsvergadering van 2 januari 2019. Op dat moment was er nog geen coalitie gevormd
en zijn de leden in deze commissie op voorhand benoemd, dit met in de wetenschap dat
zich hierin een wijziging kan voordoen op het moment dat er een coalitie is gevormd.
Nu bekend is welke politieke partijen een coalitie hebben gevormd, is van een
evenwichtige verdeling in de werkgeverscommissie geen sprake meer. Daarom wordt
een herverdeling voorgesteld om weer aan de bepalingen uit de verordening
werkgeverscommissie griffie te voldoen.
Beoogd effect
Voldoen aan de bepalingen in artikel 2 (samenstelling) van de Verordening
werkgeverscommissie gemeente West Betuwe.
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Argumenten
1. Artikel 2 lid 1 regelt de verdere invulling van de werkgeverscommissie met vier
leden vanuit uw raad, waarvan twee uit de partijen die de coalitie en twee uit de
partijen die de oppositie vormen.
2. De leden die in januari 2019 zijn benoemd in de werkgeverscommissie zijn alle vier
afkomstig uit partijen die nu samen de oppositie vormen.
3. Om tot de samenstelling te komen zoals die is opgenomen in artikel 2 van de
Verordening werkgeverscommissie griffie, zullen er twee raadsleden uit de partijen
die de coalitie vormen benoemd dienen te worden en zullen er twee benoemde
leden vanuit de partijen die de oppositie vormen zich dienen terug te trekken uit de
werkgeverscommissie.
Kanttekeningen
Duurzaamheid
Financiën
Uitvoering
Planning
Evaluatie
Communicatie
Er zal mededeling worden gedaan van de wisseling in de benoeming van de leden in het
Raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad van West Betuwe,
A.J. van den Brink,
griffier

H.W.C.G. Keereweer,
burgemeester
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van de griffier;
gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 1 van de Verordening werkgeverscommissie
gemeente West Betuwe;
besluit:
1. over te gaan tot benoeming van:
1. de heer H. de Man
2. mevrouw A. van Willigen - Verstegen
als lid van de werkgeverscommissie gemeente West Betuwe.
2. over te gaan tot ontslag van:
1. …
2. …
als lid uit de werkgeverscommissie gemeente West Betuwe.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 maart 2019, nummer 11
De griffier

De voorzitter,
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