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min mi mi mi mi 

BM1501727 

Raadsvergadering 
7 september 2015 

Agendanummer 
02. 

Onderwerp 
Wijziging van de samenstelling van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester. 

Steenbergen, 5 september 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 5 september 2015 heeft de heer Van den Berge aangegeven niet langer in de gelegenheid te zijn de 
taken als lid van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester te kunnen 
uitvoeren. In eerste instantie in overleg met de voorzitter van de vertrouwenscommissie (mevrouw W.A.M. 
Baartmans) en later met de voltallige vertrouwenscommissie is afgesproken de burgemeester te 
verzoeken zo spoedig mogelijk een raadsvergadering uit te schrijven teneinde de benoeming van de heer 
Van den Berge in te trekken en de heer Van Aken te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie. De 
burgemeester heeft hier op 5 september mee ingestemd. 

2. Achtergrond 
Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Steenbergen de verordening op de 
vertrouwenscommissie (BM1500173) vastgesteld. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad een besluit 
genomen omtrent de benoeming van de leden van de commissie (BM1500174 en BM1500203). 
De verordening geeft aan (artikel 2 lid 3) dat de commissie geen plaatsvervangers kent. Wanneer door 
omstandigheden een lid niet meer in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren en vervangen wordt dient 
hier een raadsbesluit over genomen te worden. 

3. Overwegingen 
De gemeenteraad heeft aangegeven dat de vertrouwenscommissie uit een vertegenwoordiging uit iedere 
fractie dient te bestaan (naast de adviseur en ondersteuning). 

4. Middelen 
Met dit besluit zijn geen middelen gemoeid. 

5. Risico's 

6. Communicatie/Aanpak 
Op 5 september zijn betrokkenen geïnformeerd. 

Ter inzage ligt: 



7. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld de benoeming van de heer van den Berge in te trekken en de heer Van Aken 
te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester. 

Hoogachtend, 

2 
de burgemeester de griffier 
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J A M drs. E.P.M. van der Meer 
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