
Ter inzage ligt:  

** 

Raadsvoorstel

Presidium 

18 januari 2018 

Onderwerp: 

Profielen voorzitters diverse vergaderingen en afvaardiging van raadsleden naar bijeenkomsten 

gemeenschappelijke regelingen. 

Steenbergen; 9 januari 2018 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

Voorzitters

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 dienen voor de verschillende vergaderingen en 

commissies voorzitters en leden benoemd te worden. In de loop van de periode 2014-2018 is de 

behoefte ontstaan om voor de beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen een profiel voor de 

voorzitters vast te stellen. Dit profiel is in de afgelopen periode gebruikt bij de benoeming van nieuwe 

voorzitters.  

Gemeenschappelijke regelingen (GRen)

De GRen waar de gemeente Steenbergen deel van uitmaken organiseren regelmatig 

informatiebijeenkomsten. Vanuit de griffie wordt bij de organisatie van dit soort avonden bij de GRen 

aangegeven dat de tijd van de raadsleden schaars is en er zorgvuldig omgegaan dient te worden met of 

en hoe deze bijeenkomsten gepland worden. Ondanks deze zorgvuldigheid worden er veel avonden 

georganiseerd. Het is uiteraard aan de raad om hier keuzes in te maken. Andere gemeenten werken om 

dezelfde rede met een zogenaamd ‘adoptantensysteem’ waarbij voor iedere GR een aantal leden van de 

gemeenteraad bereid zijn om de (informatie)bijeenkomsten bij te wonen.  

2. Overwegingen 

Voorzitters

Om de benoeming van voorzitters transparant te laten verlopen vanuit de gedachte ‘de juiste mens op 

de juiste plek’ zijn voor alle voorzitterstaken die door raadsleden vervult worden profielen geschreven 

met als uitgangspunt het reeds bestaande en door het presidium vastgestelde profiel.  

Gemeenschappelijke regelingen (GRen)

Bij wijze van proef zou voor iedere GR een tweetal raadsleden bij de griffie aangemeld kunnen worden 

als vaste afvaardiging naar de informatieavonden. De aanmelding van deze leden neemt niet weg dat 

andere raadsleden altijd de informatieavonden kunnen bezoeken zoals dat nu ook mogelijk is. Van deze 

afgevaardigden wordt gevraagd via de griffie een korte weergave (per mail) van de bijeenkomst te 

geven aan de collega-raadsleden.  
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3. Voorstel 

Het presidium wordt voorgesteld de bijgevoegde profielen voor de volgende functies vast te stellen: 

Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter oordeelvormende vergaderingen, 

voorzitter audit committee, voorzitter werkgeverscommissie, voorzitter werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing en afvaardiging naar bijeenkomsten van gemeenschappelijke regelingen. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de griffier de burgemeester 

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


