*22bs00061*

Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

: 22.074/ 22bs00061
: 14 juni 2022
: 08.02
: Benoemen waarnemend raadsvoorzitters en leden van
commissies, en aanwijzen leden voor MetropoolRegio
Eindhoven

De raad van de gemeente Veldhoven; gezien de bespreking in het Presidium van 25
mei 2022 en het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022,
overwegende dat;
 de gemeente Veldhoven deelneemt aan vijf gemeenschappelijke regelingen,
namelijk de MetropoolRegio Eindhoven, GGD Brabant Zuidoost,
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Werkvoorzieningschap regio Eindhoven en
de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost;
 De gemeentewet ten behoeve van de gemeenteraad (de mogelijkheid tot) het
instellen van de auditcommissie (art. 84), de werkgeverscommissie (art. 107e)
en de rekenkamerfunctie (art. 81o) voorschrijft;
 Een adequate bezetting van raadscommissies en het aanwijzen van leden in
gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan de realisatie van de doelen die
deze commissies en gemeenschappelijke regelingen beogen;
 In de diverse gemeenschappelijke regelingen is opgenomen hoe de
bestuursorganen van deze openbare lichamen worden samengesteld;
 De MetropoolRegio Eindhoven de Raadstafel21 kent waarin twee leden vanuit
de gemeenteraad van Veldhoven zitting hebben;
 De gemeenteraad van Veldhoven bij verordening een auditcommissie,
werkgeverscommissie en Rekenkamercommissie heeft ingesteld en daarin
bepalingen over de samenstelling en benoeming van deze commissies heeft
opgenomen;
 De raadsvoorzitter zich volgens het reglement van orde tijdens
raadsvergaderingen kan doen vervangen door een waarnemend
raadsvoorzitter;
gelet op;
 De gemeenschappelijke regeling van MetropoolRegio Eindhoven vermeldt dat
de gemeenteraad een lid en een plaatsvervangend lid voor het Algemeen
Bestuur aanwijst;
 De bepalingen in de overige vier gemeenschappelijke regelingen die aangeven
dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is de aanwijzing voor
de bestuursorganen van deze openbare lichamen te regelen;
 De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie vermeldt dat de
gemeenteraad twee leden uit zijn midden en twee externe leden benoemt;
 De verordening auditcommissie gemeente Veldhoven 2022 vermeldt dat de
gemeenteraad vier (steunfractie of raads-)leden benoemt;
 De verordening werkgeverscommissie 2022 vermeldt dat de gemeenteraad
twee raadsleden benoemt;



Het reglement van orde van de raad 2022 vermeldt dat de raad een eerste en
tweede waarnemend raadsvoorzitter uit zijn midden benoemt;

besluit:
1. Te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie:
 Dhr. J.J.M. van den Heuvel (extern lid)
 Dhr. A.K. Jooren (extern lid)
2. Te benoemen tot lid van de Auditcommissie:
 Dhr. P.A.M. Cattenstart (Hart voor Veldhoven)
 Dhr. W.J. Mandos (GroenLinks/PvdA)
 Dhr. M.N.M. van Hulst (Senioren Veldhoven)
 Dhr. J.A.F. van der Velden (GBV) (kandidaat voorzitter)
3. Te benoemen tot waarnemend raadsvoorzitter:
 Mevr. M.J.J.M. van Dongen- de Kruijff (CDA) tot eerste waarnemend
raadsvoorzitter
4. Te benoemen tot lid van de agendacommissie:
 Mevrouw M.J.J.M. van Dongen- de Kruijff (CDA)
5. Te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie:
 Dhr. P.J.M. Wijman (D66) (voorzitter)
 Mevr. T. van Galen (GBV)
6. Aan te wijzen voor het Algemeen Bestuur van de MetropoolRegio Eindhoven:
 Dhr. M.J.A. Delhez als lid van het Algemeen Bestuur
 Dhr. J.G.W. Rooijakkers als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur
7. Aan




te wijzen voor de Raadstafel21 van de MetropoolRegio Eindhoven:
Dhr. W.P. van der Molen (D66)
Dhr. M.J.J.M. Prinsen (Hart voor Veldhoven)
Dhr. J.P.H. Horsten (CDA) (plaatsvervangend)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 14 juni 2022;

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter
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