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Raadsvoorstel

 

Raadsvergadering  

31 januari 2019  

 

 

Onderwerp 

Toelating en installatie de heer J.W. Huijbregts als lid van de gemeenteraad en mevrouw C.J. Bolluijt-

Nijpjes als burgerraadslid. 

 

 

Steenbergen; 16 januari 2019 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

Op 6 januari 2019 heeft mevrouw C.J. Bolluijt-Nijpjes schriftelijk aan de voorzitter van de 

gemeenteraad gemeld ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad van Steenbergen. Naar 

aanleiding van dit besluit 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 J.W. Huijbregts. 

 

2. Achtergrond 

Raadsleden worden op basis van de kieslijst door het hoofd stembureau benoemd. Een lid van de 

gemeenteraad kan volgens artikel X2 van de Kieswet te allen tijde ontslag nemen en meldt dit 

schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad. Een lid dat ontslag heeft genomen behoudt het 

lidmaatschap totdat de gemeenteraad het nieuwe lid heeft toegelaten.  

 

Fracties hebben volgens artikel 51 van het Reglement van orde de mogelijkheid om zich te laten 

ondersteunen door burgerraadsleden. De heer Huijbregts is sinds de gemeenteraadsverkiezingen 

actief als burgerraadslid namens het CDA. Vanwege zijn benoeming tot gemeenteraadslid komt 

deze functie vrij. De fractie van het CDA heeft verzocht mevrouw Bolluijt-Nijpjes te benoemen tot 

burgerraadslid. 

 

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 heer 

Huijbregts en mevrouw Bolluijt-Nijpjes toegelaten worden als lid en als burgerraadslid van de 

gemeenteraad van Steenbergen.  
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3. Voorstel 

U wordt voorgesteld na positief advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven de heer J.W. 

Huijbregts toe te laten als lid van de gemeenteraad en mevrouw C.J. Bolluijt-Nijpjes toe te laten als 

burgerraadslid van de gemeenteraad van Steenbergen. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

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


