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Steenbergen; 30 november 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
Raadsfracties kunnen zich op grond van het Reglement van orde laten ondersteunen door 
burgerleden. Vanwege dat burgerleden bij het aanvaarden van hun functie de eed of de belofte 
afleggen worden zij in de raadsvergadering geïnstalleerd.

2. Achtergrond
Raadsfracties hebben volgens artikel 49 van het Reglement van orde de mogelijkheid om zich door 
twee burgerleden te laten ondersteunen. De voorwaarden die hierbij zijn gesteld is dat het 
voorgedragen burgerlid op de kandidatenlijst heeft gestaan van de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen en dat zij voldoen aan de eisen die de Gemeentewet stelt aan 
volksvertegenwoordigers.

De WD fractie heeft verzocht een tweede burgerlid te installeren. De WD fractie draagt hiervoor de 
heer N.C.J. Broos voor.

In verband met het ontslag op eigen verzoek van de heer Sluiters heeft de fractie van de Volkspartij 
draagt de fractie de heer E.G.J. Hobo voor als tweede burgerlid van de fractie.

3. Overwegingen
Burgerleden hebben na hun installatie recht op deelname aan openbare vergaderingen van de raad, 
commissies en werkgroepen en doen mee aan trainingsdagen en heidagen. Burgerleden zijn geen 
gekozen raadsleden en hebben daarom niet het mandaat van de kiezer om namens hen besluiten 
te nemen. Vanwege de Kieswet kunnen zij daarom niet deelnemen aan de besluitvormende 
vergadering.

Het voordragen van burgerleden komt voort uit het Reglement van orde. De positie van de 
burgerraadsleden is niet in de Gemeentewet of in de Kieswet geregeld. Omdat burgerleden niet zijn 
gekozen als raadslid, zijn zij geen lid van de raad en kunnen zij niet deelnemen aan een 
besluitvormende vergadering of aanwezig zijn bij besloten besluitvormende vergadering.
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Alvorens een burgerlid geïnstalleerd kan worden, dienen de geloofsbrieven te worden onderzocht 
door een door de raad benoemde commissie onderzoek geloofsbrieven.
De raad heeft bij het eerdere agendapunt met betrekking tot de tijdelijke vervanging van de heer 
Aben reeds een commissie ingesteld, die ook de geloofsbrieven van de burgerleden heeft 
onderzocht. De raad hoeft hierover niet een nieuw besluit te nemen.

4. Middelen
Burgerleden ontvangen een vaste vergoeding per aanwezige oordeelvormende vergadering. Zij 
dienen hiervoor de presentielijst te ondertekenen. De vergoeding van burgerleden wordt ieder jaar 
opnieuw bepaald door de Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

5. Duurzaamheid
n.v.t.

6. Risico's
n.v.t.

7. Communicatie/Aanpak
De kandidaten voor het burgerlidmaatschap hebben nadat zij door hun fractie zijn voorgedragen 
hun geloofsbrieven ingediend. Deze zijn, vooruitlopend op hun benoeming, gecontroleerd door de 
leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven. In de raadsvergadering van 15 december zal de 
commissie verslag doen van zijn bevindingen.

8. Voorstel
U wordt voorgesteld om de voorgedragen kandidaten de heren Broos en Hobo te installeren als
burgerleden in de besluitvormende vergadering van 15 december 2022.

Hoogachtend,

R.Á.J. Defilet, MA
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