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Raadsvoorstel RAADSGRIFFIE 

raadsnummer 2022 ons kenmerk 1877339 50 
collegevergadering d.d. team RBRGRF N.v.t. 
raadsvergadering d.d. 28 september 2022 steller MJA Beijers 

programma doorkiesnummer +31 77 3599530+31 Bedrijfvoering 
portefeuillehouder 622661220 Raad 

e-mail m.beijers@venlo.nl 
datum 4 juli 2022 
bijlage(n) -
datum verzonden 

Onderwerp 

Benoeming extern sessievoorzitters raadsperiode 2022-2026 

Advies 
Voor de raadsperiode 2022-2026 te benoemen tot extern sessievoorzitter voor het leiden 
van beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten: 

1. De heer H.J.W. Schroeder (roepnaam Harro), geboren 30 januari 1968, wonende 
te Venlo 

2. De heer W.S. Hügues (roepnaam Stefan), geboren 7 januari 1970, wonende te 
Blerick 

Aanleiding 
In artikel 1, onder b van het Reglement van Orde van de raad (RvO) is vastgelegd, dat, 
indien de raad kiest voor extern sessievoorzitters (voor het leiden van beeldvormende en 
oordeelsvormende raadsbijeenkomsten), deze door de raad (dus bij raadsbesluit) worden 
benoemd. Voor de raadsperiode 2022 – 2026 dient dit nog te gebeuren. Vanwege een 
wisseling van extern sessievoorzitters vlak voor de zomer, kan het raadsvoorstel tot 
benoeming eerst nu aan u worden voorgelegd. 

Beoogd effect 
Voorzien in de invulling van het extern sessievoorzitterschap voor (beeldvormende en 
oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. 

Argumenten 
 Dit voorstel wordt gedaan door het Presidium (Presidiumbesluit d.d. 4 juli 2022), 

zoals voorgeschreven in artikel 1, onder b RvO. De raad heeft enkele jaren geleden 
al gekozen voor het inzetten van extern sessievoorzitters bij met name de 
oordeelsvormende raadsbijeenkomsten. In voorkomende gevallen kunnen zij 
tevens worden ingezet bij beeldvormende raadsbijeenkomsten; 

 Met benoeming door de raad van de heren Schroeder (zeer vaardig en ervaren) en 
Hügues (beginnend, doch eveneens zeer vaardig) in deze functie, zal het extern 
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de periode 2022-2026 wederom gewaarborgd zijn. sessievoorzitterschap voor 

Kanttekeningen 
N.v.t. 

Financiën 
Een extern sessievoorzitter ontvangt € 175,00 per sessie (lees: raadsbijeenkomst) uit het 
hiervoor aanwezige raadsbudget. 

Communicatie 
N.v.t. 

Vervolgprocedure raad 
N.v.t. 

Het Presidium, 
de griffier, de burgemeester 

Geert van Soest Antoin Scholten 

Bijlagen 

Nr. Na Da 1. .. .. 
2. .. .. 
3. .. .. 
4. .. .. 
5. .. .. 



  
 

  
    

     

  

      

 
   

     

            

                 
     

            
   

            

            

         

  

   

Raadsbesluit GEMEENTEBESTUUR 

onderwerp Benoeming extern sessievoorzitters team RBRGRF 
steller Mw. MJA Beijers raadsperiode 2022-2026 

raadsnummer 2022 doorkiesnummer +31 77 3599530+31 50 
raadsvergadering d.d. 28 september 2022 622661220 

e-mail m.beijers@venlo.nl 

datum 4 juli 2022 

De raad van de gemeente Venlo; 

gelezen het voorstel van het Presidium van 4 juli 2022, registratienummer 1877339; 

gelet op artikel 1, onder b van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad Venlo 2022; 

besluit: 

Voor de raadsperiode 2022-2026 te benoemen tot extern sessievoorzitter voor het leiden van 
beeldvormende en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten: 

3. De heer H.J.W. Schroeder (roepnaam Harro), geboren 30 januari 1968, wonende te 
Venlo 

4. De heer W.S. Hügues (roepnaam Stefan), geboren 7 januari 1970, wonende te 
Blerick 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 september 2022. 

De griffier De voorzitter 

Geert van Soest Antoin Scholten 
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