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Benoeming burgerleden

Steenbergen; 12 april 2018

Aan de raad,
1. Inleiding
Fracties kunnen ervoor kiezen om in de fractie, bij bijeenkomsten en diverse overlegmomenten, zich te
laten ondersteunen door burgerleden. Een burgerlid kan als lid van een fractie deelnemen aan diverse
overleggen, bijeenkomsten en activiteiten van de raad.
In de besluitvormende vergadering van 19 april 2018 kunnen nieuwe burgerleden worden benoemd.
2. Overweging
In artikel 51 van het Reglement van orde staat de functie en benoeming van burgerleden beschreven.
Artikel 51. Burgerleden
a. Per fractie één of meerdere burgerleden worden benoemd. Eén burgerlid voor een
eenmansfractie en twee burgerleden voor fracties met meer dan één lid.
b. Een burgerlid dient voorafgaande aan zijn benoeming door eed of belofte te verklaren dat
hij zich volledig conformeert aan de rechten en plichten die bij of krachtens de
Gemeentewet aan een raadslid zijn of worden gesteld en waar de artikelen 10, 11, 12, 13 en
15 van de Gemeentewet op hem van toepassing zijn. Een burgerlid dient tijdens de laatste
verkiezing van de raad op de kandidatenlijst van de betreffende fractie te hebben gestaan.
c. Burgerleden kunnen deelnemen aan alle bijeenkomsten met uitzondering van
besluitvormende vergaderingen.

Gelet op de huidige samenstelling van de gemeenteraad kunnen maximaal 11 personen benoemd
worden tot burgerlid. Om benoemd te kunnen worden als burgerlid dient de persoon kandidaat te zijn
geweest bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De voordracht van een nieuw burgerlid hoeft niet
plaats te vinden op basis van lijstvolgorde.

Ter inzage ligt:

Vanwege het feit dat de rechten en plichten van het raadslidmaatschap, zoals bepaald in de
Gemeentewet, van toepassing zijn op het burgerlidmaatschap worden nieuwe leden in een
raadsvergadering benoemd na het goedkeuren van de geloofsbrieven en het afleggen van de eed of de
belofte. Alvorens een burgerlid benoemd kan worden, worden door de geloofsbrieven van de kandidaat
beoordeeld door een commissie onderzoek geloofsbrieven.
3. Financiën
Burgerleden ontvangen een vergoeding per bijgewoonde oordeelvergadering. Bij aanvang van de
vergadering dienen de aanwezige burgerleden zich door middel van een handtekening aan te melden op
de presentielijst. De presentievergoeding is bepaald aan de hand van de door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken indexcijfer vergoedingen voor commissieleden. In de meerjarenbegroting hiermee
rekening gehouden.
4. Voorstel
U wordt gevraagd uiterlijk maandag 16 april aan de griffie kenbaar te maken welke leden voorgedragen
worden voor het burgerlidmaatschap zodat zij in de besluitvormende vergadering van 19 april 2018
kunnen worden benoemd.
Hoogachtend,
Het presidium,
de griffier

de burgemeester

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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