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Raadsvergadering Agendanummer: 

29 oktober 2020 

  

 

 

Onderwerp:  

Benoeming de heer N. Baali tot voorzitter beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen 

 

 

 

Steenbergen; 22 oktober 2020 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De oordeelvormende en beeldvormende vergaderingen worden voorgezeten door een raadslid. Bij 

de start van de nieuwe raadsperiode zijn de voorzitters van deze vergaderingen door de raad 

benoemd. Door uw raad is de heer Lambers benoemd tot één van de voorzitters.  

 

Onlangs heeft de heer Lambers te kennen gegeven zich terug te trekken als voorzitter. De heer Baali 

heeft zich voor deze functie kandidaat gesteld. U wordt voorgesteld de heer Baali te benoemen tot 

voorzitter voor de beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen. 

 

2. Achtergrond 

Volgens artikel 7, lid a van het Reglement van orde worden de voorzitters van de beeldvormende en 

oordeelvormende vergaderingen door de raad benoemd. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen 

zijn op 19 april 2018 de voorzitters door uw raad benoemd.  

 

De voorzitters leiden de beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen volgens de bepalingen 

in het Reglement van orde. In totaal worden vier voorzitters benoemd. De voorzitters werken 

volgens een rooster waarbij iedere voorzitter ongeveer één keer in de twee maanden een 

vergadering voorzit. De voorzitters vormen met elkaar (en met de burgemeester als voorzitter van 

de gemeenteraad) de agendacommissie. 

 

3. Overwegingen 

De heer Lambers is op 19 april 2018 benoemd tot één van de vier voorzitters. Door het besluit van 

de heer Lambers om deze functie neer te leggen is er een vacature ontstaan. Na bekendmaking van 

de vacature is met meerdere raadsleden gesproken om te informeren naar hun interesse. De heer 

Baali heeft positief op de vacature gereageerd. Er heeft zich geen andere kandidaat gemeld.  

Om de druk op de andere voorzitters zo beperkt mogelijk te houden, heeft het de voorkeur deze 

functie zo spoedig mogelijk in te vullen. 
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De grootte van de fractie is geen belemmering voor het uitoefenen van het voorzitterschap. De regel 

dat tijdens oordeelvormende vergaderingen de fractie vertegenwoordigd is door ten minste één 

raadslid geldt niet voor éénmansfracties.  

 

Reglement van orde, artikel 30: Afvaardiging 

a. Fracties van één en twee leden hebben het recht maximaal 2 leden af te vaardigen naar de 

oordeelvormende vergadering. Fracties van 3 of meer leden hebben het recht maximaal 3 leden af 

te vaardigen naar de oordeelvormende vergadering.  

b. De afvaardiging genoemd bij a. dient te bestaan uit ten minste één raadslid. Dit geldt niet voor 

eenmansfracties.  

 

4. Middelen 

n.v.t. 

 

5. Risico’s 

n.v.t. 

 

6. Communicatie/Aanpak 

Volgens de Gemeentewet zijn de stemmingen over benoemingen geheim. De stemmingen over 

personen zijn daarom altijd schriftelijk. In de vergadering benoemt de voorzitter de leden van het 

stembureau. Dit stembureau heeft als taak om vast te stellen of dat de stemming correct is 

verlopen. De voorzitter stelt de stemuitslag vast.  

In gevolg van artikel 28 van de Gemeentewet onthoudt de kandidaat zich van stemming. 

 

7. Voorstel 

U wordt voorgesteld door middel van geheime schriftelijke stemming de heer Baali te benoemen tot 

voorzitter van de beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen. 

 

Hoogachtend,  

De plaatsvervangend griffier,  De burgemeester, 

 

 

 

R.A.J. Defilet, MA  R.P. van den Belt, MBA 


