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Onderwerp
Initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA betreffende de wijziging van het reglement van orde artikel 
51 lid a.

Steenbergen; 16 april 2018 

Aan de raad,

1. Inleiding
In de gemeente Steenbergen is het mogelijk om burgerleden te benoemen, om nieuwe mensen 
de politiek te laten ervaren en om gekozen volksvertegenwoordigers, raadsleden, te 
ondersteunen. De regel hierbij is dat alle fracties recht hebben op twee burgerleden, met 
uitzondering van eenmansfracties, die recht hebben op één burgerlid. Het voorstel is om deze 
regels te verruimen, om ervoor te zorgen dat gemeentelijk beleid des te nauwkeuriger 
behandeld kan worden.

2. Achtergrond
Het Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Steenbergen 2017 stelt in artikel 51, lid a, dat eenmansfracties recht hebben op één 
burgerlid en fracties met twee of meer leden recht hebben op twee burgerleden.

3. Overwegingen
Overwegende dat eenmansfracties relatief meer belast worden dan grotere fracties en dus baat 
zouden hebben bij twee burgerleden met alle daarbij behorende mogelijkheden, is het voorstel 
om eenmansfracties net als grotere fracties ook de mogelijkheid te geven om twee burgerleden 
te benoemen.

4. Middelen
Het door een burgerlid bijwonen van een bijeenkomst kost de gemeente C75,-. Door 
eenmansfracties het ook mogelijk te maken twee burgerleden te benoemen, zullen 
vergaderkosten naar alle waarschijnlijkheid stijgen.

5. Risico's
Niet van toepassing.

6. Communicatie/Aanpak
Niet van toepassing.

Ter inzage ligt:



7. Voorstel
Voorgesteld wordt:
Het Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente 
Steenbergen, Artikel 51, lid a,
"Per fractie kunnen één of meerdere burgerleden worden benoemd. Eén burgerlid voor een 
eenmansfractie en twee burgerleden voor fracties met meer dan één lid." 
te wijzigen in:
"Per fractie kunnen maximaal twee burgerleden worden benoemd."

Hoogachtend,

De fractie van de PvdA

N. Baali
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