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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer
23 mei 2019

Onderwerp
Raadsvoorstel toelating gemeenteraadslid en burgerlid

Steenbergen;

Aan de raad,

1. Inleiding
In de raadsvergadering van 16 mei 2019 is er door uw raad besloten om de heer W.L.C. Knop te 
benoemen als wethouder. Daardoor is er is er een vacature/vrijgevallen zetel ontstaan in de 
gemeenteraad.
Ter voldoening van artikel W1 van de Kieswet heeft de voorzitter van het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de gemeenteraad van Steenbergen de daarvoor in aanmerking komende 
kandidaat benoemd verklaard. Dit betreft de heer B. Sluiters.
Met de voorgenomen benoeming van de heer Sluiters tot lid van de gemeenteraad, zal er tevens 
een vacature ontstaan voor burgerlid namens de Volkspartij.

2. Achtergrond 

Raadslid
Raadsleden worden op basis van de kieslijst door het hoofd stembureau benoemd. Op grond van 
artikel X1 van de Kieswet en artikel 13 lid 1 van de Gemeentewet kan een wethouder niet tevens 
raadslid zijn en houdt het lidmaatschap van de gemeenteraad op zodra het wethouderschap 
onherroepelijk is vast komen te staan.

Burgerlid
Fracties hebben volgens artikel 49 van het Reglement van orde de mogelijkheid om zich te laten 
ondersteunen door burgerleden. De heer Sluiters is sinds de gemeenteraadsverkiezingen actief als 
burgerlid namens de Volkspartij. Vanwege zijn benoeming tot gemeenteraadslid komt deze functie 
vrij. De fractie van de Volkspartij heeft verzocht de heer Hobo te benoemen tot burgerlid.

Na onderzoek van de geloofsbrieven en het afleggen van de verklaring van de voorzitter van de 
commissie onderzoek geloofsbrieven en na het afleggen van de eed of belofte kunnen de heren 
Sluiters en Hobo respectievelijk toegelaten worden als lid en als burgerlid van de gemeenteraad van 
Steenbergen.

Ter inzage ligt:
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3. Voorstel
U wordt voorgesteld na positief advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven de heer B. 
Sluiters toe te laten als lid van de gemeenteraad en de heer E.G.J. Hobo toe te laten als burgerlid van 
de gemeenteraad van Steenbergen.

Hoogachtend, 
de griffie___ de burgemeester,

drs. E.P.M. van der Meer :.P. van n Belt, MBA
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