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gemeente Steenbergen

Raadsvergadering Agendanummer:
30 maart 2023

Onderwerp:
Installatie de heer Van der Wegen en toelating de heer Aben als burgerlid

Steenbergen; 23 maart 2023

Aan de raad,

1. Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is de heer L.C. Aben toegelaten als lid van de 
gemeenteraad namens de partij SternOI 67. De heer Aben heeft aan de voorzitter van de raad 
kenbaar gemaakt ontslag te willen nemen als lid van de raad. Volgens de Kieswet komt de 
eerstvolgende kandidaat op de lijst in aanmerking voor de vrijgekomen zetel. Dat is de heer A.P.A. 
van der Wegen en hij heeft deze benoeming geaccepteerd. Op verzoek van de fractie SternOI 67 
wordt de heer Aben benoemd als burgerlid.

2. Achtergrond
Raadsleden kunnen op eigen verzoek ontslag nemen. Dit dient schríftelijk te gebeuren en het 
ontslag gaat in op het moment dat de voorzitter van de raad het ontslag aanneemt. Volgens artikel 
W1 van de Kieswet komt de eerstvolgende kandidaat op de kieslijst van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in aanmerking voor de vrijgekomen zetel. Dat is volgens de 
kieslijst van SternOI 67 de heer A.P.A. van der Wegen.

3. Overwegingen
De Kieswet schrijft voor dat bij een (tussentijdse) benoeming enkele formele handelingen verricht 
moeten worden, zoals het schríftelijk benoembaar verklaren van een kandidaat en het instellen van 
een commissie onderzoek geloofsbrieven. Recent nog hebben de heer Aben en de heer Van der 
Wegen deze formele procedure doorlopen. Ook hebben zij beide de eed of de belofte afgelegd, 
waarin zij onder andere hebben verklaard de wet te respecteren. Deze handelingen hoeven niet 
nogmaals doorlopen te worden, aangezien de eed of de belofte van kracht blijft zolang het (burger- 
)raadslid in functie is. Daarnaast hebben er geen bijzondere wijzigingen hebben plaatsgevonden ten 
aanzien van de nevenfuncties van de kandidaten waarvoor een advies van een, door de raad te 
benoemen, adviescommissie nodig is.

Tijdens zijn burgerlidmaatschap en tijdelijk raadslidmaatschap heeft de heer Van der Wegen 
kenbaar gemaakt affiniteit te hebben met gemeentelijke financiën. U wordt op verzoek van de 
fractie van SternOI 67 daarom gevraagd om akkoord te gaan met het toelaten van de heer Van der 
Wegen als lid van het audit committee.

4. Middelen
n.v.t.
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5. Duurzaamheid
De heer Van der Wegen heeft vanwege het ziekteverlof van de heer Aben 16 weken ervaring 
opgedaan als tijdelijk raadslid en heeft zich ook binnen deze functie ontwikkeld. Doordat de heer 
Van der Wegen de functie als raadslid definitief zal gaan vervullen is er sprake van een duurzame 
relatie en continuïteit tussen de partij Stem0167 en de overige raadsfracties.

6. Risico's
n.v.t.

7. Communicatie/Aanpak
Uw besluit wordt direct toegepast.

8. Voorstel
U wordt voorgesteld de heer A.P.A. van der Wegen toe te laten als lid van de gemeenteraad van
Steenbergen en als lid van het audit commį 
benoemen als burgerlid.

U wordt daarnaast voorgesteld om de heer Aben te

Hoogachtend, 
de griffier,

.A.J' Defilet, MA n Belt, MBA
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