
  

   

    

   

  
  

    

  

   

 

   

   

      

 
 

 

   

             
        

  

     

 

  
  

Initiatief Raadsvoorstel GEMEENTERAAD 

onderwerp Benoeming wethouders 2022-2026 team RBRGRR 

raadsnummer 2022 steller Geert van Soest 46 
raadsvergadering d.d. doorkiesnummer 06 5256 3208 31 mei 2022 

registratienummer 1868651 programma Bedrijfsvoering 
e-mail g.vansoest@venlo.nl portefeuillehouder Burgemeester 
datum 25 mei 2022 

bijlage(n) 

datum verzonden 

Voorstel om te besluiten 

1. Te benoemen tot wethouder met werktijdfactor 1.0: 
a. Frans Schatorjé 
b. Tom Verhaegh 
c. Erwin Boom 
d. Marij Pollux 
e. Jacques Smeets 
allen wonende te Venlo. 

2. De burgemeester te verzoeken om binnen enkele maanden na de onder 1 genoemde 
benoeming voor de wethouders een externe risicoanalyse te laten uitvoeren. 

Plaats en datum Naam 

Venlo, 31 mei 2022 Geert van Soest 
Handtekening 

.................................................. 

. 

Frans Schatorjé 
Handtekening 

…………………………………… 

mailto:g.vansoest@venlo.nl


              
            

             
    

           
       

           

Samenvatting 

Op basis van de verkiezingsuitslag zijn vier partijen met een meerderheid in de raad de 
onderhandelingen aangegaan voor het vormen van een coalitie voor de komende vier jaar. 

Op 13 mei hebben deze partijen (EENLokaal, CDA, PvdA en GroenLinks) hun bereikte 
coalitieakkoord gepresenteerd (zie raadsvoorstel 2022-45). 

De commissie benoeming wethouders heeft vastgesteld dat er geen belemmeringen zijn 
voor de benoeming van de vijf kandidaat wethouders. 

Voorgesteld wordt derhalve een stemming te laten plaatsvinden over de voorgestelde 
kandidaten. 



           
 

 
 
 

             

            
        

            
              

  
           

           
    

        
            
            

          
        

            
        

             
            

Onderbouwing 

Op verzoek van het presidium is een Commissie Benoeming Wethouders gevormd, 
bestaande uit: 
 Duran Yildiz 
 Remy Maessen 
 Denis Donders 
Deze commissie heeft tot taak de raad te adviseren over de benoeming van de kandidaat-
wethouders. 

Op 24 mei 2022 heeft de Commissie Benoeming Wethouders vergaderd. De leden hebben 
daarbij de heer Yildiz aangewezen als voorzitter en woordvoerder. 
De commissie heeft onderzocht (1) of de kandidaten beschikken over een Verklaring 
Omtrent het Gedrag en (2) of zij aan de volgende vereisten voor wethouderschap ingevolge 
de Gemeentewet voldoen: 

- de benoembaarheidsvereisten voor de wethouders (artikelen 10 en 36a van de 
Gemeentewet). Deze gaan over het ingezetenschap, de leeftijdsgrens en het niet 
uitgesloten zijn van het kiesrecht; 

- het niet hebben van zogeheten onverenigbare functies (artikel 36b Gemeentewet); 
- het niet vervullen van nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het 

oog op een goede vervulling van het wethouderschap (artikelen 12 en 41b 
Gemeentewet); 

- het niet verrichten van verboden handelingen (artikelen 15 en 41c Gemeentewet) 
- gehoord de aanvaardingen van de benoemingen door de kandidaat-wethouders 

Aansluitend heeft de commissie op 24 mei een (vertrouwelijk) gesprek gehad met de 
kandidaten om hun documenten en aangedragen informatie te bespreken. 

Op basis van de op deze wijze ter beschikking gestelde informatie is de commissie unaniem 
van oordeel dat de onderzochte kandidaten benoembaar zijn als wethouder in de gemeente 
Venlo. 



 

    

    

    

 
  

    

 

   

     

      
          

          
       

            
           

            
              

             
            

    

             
           

           

          

      

 
 

 

   

            
         

         

Raadsbesluit op initiatiefvoorstel GEMEENTERAAD 

onderwerp 

raadsnummer 2018 
Benoeming wethouders 2022-2026 
46 

team RBRGRR 

steller Geert van Soest 

raadsvergadering d.d. 31 mei 2022 doorkiesnummer 06 5256 3208 

registratienummer 1868651 
e-mail g.vansoest@venlo.nl 

datum 25 mei 2022 

De raad van de gemeente Venlo; 

gelet op artikel 35 van de Gemeentewet; 
gezien het initiatiefvoorstel van de coalitie (RV 2022–45 registratienummer 1865620); 

gehoord de voordracht van volgende vijf kandidaat-wethouders, zijnde Frans Schatorjé, Tom 
Verhaegh, Erwin Boom, Marij Pollux en Jacques Smeets; 

overwegende dat de wethouders alvorens zij hun functie uitoefenen in de vergadering in 
handen van de voorzitter de eed of belofte afleggen (artikel 41a Gemeentewet); 

met inachtneming van artikel 40 Gemeentewet waarin wordt bepaald dat de benoemde 
wethouder uiterlijk op de tiende dag na de kennisgeving van zijn/ haar benoeming heeft 
medegedeeld of hij/ zij de benoeming aanneemt alsmede wordt hierin bepaald dat indien 
deze termijn verstrijkt zonder mededeling dat dan de benoemde wethouders geacht wordt de 
benoeming niet te hebben aanvaard; 

overwegende dat het ter versterking van de bestuurlijke integriteit wenselijk is dat de 
wethouders zich bewust zijn van mogelijke integriteitsrisico’s en kwetsbaarheden en het 
extern laten uitvoeren van een risicoanalyse integriteit hiervoor een geschikt instrument is. 

gelet op de schriftelijke stemming over de benoeming van de kandidaat-wethouders 

besluit: 

1. Te benoemen tot wethouder met werktijdfactor 1.0: 
a. Frans Schatorjé 
b. Tom Verhaegh 
c. Erwin Boom 
d. Marij Pollux 
e. Jacques Smeets 

allen wonende te Venlo. 

2. De burgemeester te verzoeken om binnen enkele maanden na de onder 1 
genoemde benoeming voor de wethouders een externe risicoanalyse te laten 
uitvoeren. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2022. 



  

   

De griffier De voorzitter 

Geert van Soest Antoin Scholten 


