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Aan de raad,

1. Inleiding
In de raadsvergadering van 2 juni 2022 zijn de heren N. Baali, C.A.A.M. Gommeren en M.H.H.I.
Remery benoemd tot wethouders van de gemeente Steenbergen. Hierdoor zijn vacatures ontstaan
binnen de fracties van Gewoon Lokaal!, WD en Progressief Samen. Ter voldoening van artikel W1
van de Kieswet heeft de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van de
gemeenteraad van Steenbergen de volgens de kieslijst de eerste daarvoor in aanmerking komende
kandidaten benoemd verklaard. Het betreft mevrouw H. Stolk-Tazelaar, mevrouw M.C.H.M. Feskens
en de heer E.A.H. Thillo.

2.

Achtergrond

Raadsleden worden op basis van de kieslijst door het hoofd stembureau benoemd. De
voorgedragen kandidaat moet als eerste opvolgingsplaats voorkomen op de geldig verklaarde
kandidatenlijst van de betreffende partij voor de laatstgehouden raadsverkiezingen. Mevrouw StolkTazelaar staat na de verkiezing op de achtste plaats op de lijst van Gewoon Lokaal!, Mevrouw
Feskens als vierde en de heer van Thillo als vierde. Verder worden artikel 10, 11,13,15 en 28 van de
gemeentewet overeenkomstig van toepassing verklaard.

3.

Overwegingen

Het onderzoek van de bescheiden betreffende het voorgedragen raadslid geschiedt door een
commissie onderzoek geloofsbrieven (artikel 37 Reglement van orde voor de raad).
Ingevolge het bepaalde in de artikelen V4 en V12 van de Kieswet dient uw raad de geloofsbrieven
van het benoemde lid van uw raad te onderzoeken, nadat de benoemde de benoeming heeft
aangenomen. In overeenstemming met het bepaalde in het Reglement van orde, zal de voorzitter
aan de raad een voorstel doen voor het instellen van een commissie bestaande uit drie (3)
raadsleden, die belast wordt met het onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw benoemde
raadslid. Ten behoeve van de benoeming van de wethouders heeft u de samenstelling reeds
samengesteld. Deze zal zodoende bestaan uit de heren Maas, Kouwen en Huisman.
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4.

Middelen

n.v.t.

5. Duurzaamheid
n.v.t.

6.

Risico’s

n.v.t.

7.

Communicatie/Aanpak

De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en brengt na haar onderzoek schríftelijk en mondeling
verslag uit aan de raad en doet uw raad vervolgens een voorstel tot de toelating in de
gemeenteraad. Na bekendmaking van het advies van de commissie kunnen de kandidaat
raadsleden direct geïnstalleerd worden.
Alvorens zij toegelaten kunnen worden tot leden van de gemeenteraad dienen zij overeenkomstig
artikel 14 van de Gemeentewet in handen van de voorzitter de eed of de belofte af te leggen.

8.

Voorstel

U wordt voorgesteld, na het uitbrengen van de verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven,
mevrouw H. Stolk-Tazelaar, mevrouw M.C.H.M. Feskens en de heer E.A.H. Thillo toe te laten tot
leden van de gemeenteraad van Steenbergen^
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R.A.J. Defilet, MA
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