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Raadsvoorstel

 

Raadsvergadering  

27 juni 2019  

 

 

Onderwerp 

Benoeming lid werkgroep bestuurlijke vernieuwing. 

 

 

Steenbergen; 19 juni 2019 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

In de raadsvergadering van 27 juni 2019 heeft mevrouw M.J.E. van der Blom afscheid genomen als 

lid van de gemeenteraad van Steenbergen. In haar hoedanigheid als raadslid was mevrouw Van der 

Blom tevens lid van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Met de beëindiging van het 

raadslidmaatschap is ook het lidmaatschap van deze werkgroep komen te vervallen. Vanuit de 

fractie van Gewoon Lokaal! wordt u voorgesteld mevrouw G.M. Van Caam te benoemen tot lid van 

de werkgroep. 

 

2. Achtergrond 

In het Reglement van orde van de gemeenteraad is in artikel 6 de functie en samenstelling van de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing opgenomen. 

 

Artikel 6. Werkgroep bestuurlijke vernieuwing 

a.  De werkgroep bestuurlijke vernieuwing is een niet politieke werkgroep van de raad en heeft als 

doel ideeën en voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing in de breedste zin van het woord voor 

de gemeenteraad voor te bereiden. 

b.  Samenstelling; 

De werkgroep bestaat uit de voorzitter van de werkgroep, één lid per fractie, de griffier en/of 

diens plaatsvervanger. Gasten kunnen uitgenodigd worden om (een deel van) de vergadering bij 

te wonen.  

c. Oproep; 

De agenda wordt voorbereid door de technisch voorzitter en griffier. Het verslag van de 

vergadering en de bespreekstukken worden ten minste 7 dagen voor aanvang van de 

vergadering op het besloten deel van het raadsinformatiesysteem geplaatst. 

d. De technisch voorzitter is lid van de raad en wordt door de leden van de werkgroep uit hun 

midden gekozen. De fractie van waaruit de technisch voorzitter afkomstig is, mag zorgen voor 

een vervangend lid. 

e.  De vergaderingen van de werkgroep vinden in beslotenheid plaats.  

f.  Bij afwezigheid kunnen leden zich door een lid van de eigen fractie laten vervangen. 

g  Een voorstel uit de werkgroep bestuurlijke vernieuwing kan als initiatiefvoorstel voor 

behandeling in de raad worden geagendeerd. 
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Middels uw raadsbesluit van 27 juni 2019 is in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing een vacature 

ontstaan die toekomt aan een raadslid van de fractie van Gewoon Lokaal!  

 

3. Overwegingen 

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing is een commissie zoals bedoeld in artikel 82 van de 

Gemeentewet. De leden van de werkgroep worden door de raad benoemd. Namens de fractie van 

Gewoon Lokaal! is mevrouw G.M. Van Caam voorgedragen als lid van de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing. Na benoeming van mevrouw Van Caam tot lid van de werkgroep zijn alle fracties 

vertegenwoordigd. 

 

4. Middelen 

n.v.t. 

 

5. Risico’s 

n.v.t. 

 

6. Communicatie/Aanpak 

De stemming over personen is geheim en vindt plaats door middel van schriftelijke stemming. 

 

7. Voorstel 

De raad een besluit te laten nemen over de toelichting van mevrouw G.M. van Caam tot lid van de 

werkgroep bestuurlijke vernieuwing door middel van schriftelijke stemming. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


