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Onderwerp
Benoeming van de heer J.J.M. Stoeldraijer tot burgerlid van de gemeenteraad van Steenbergen.

Steenbergen; 2 januari 2018
Aan de raad,
1. Inleiding
De fractie van de PvdA heeft verzocht de heer J.J.N. Stoeldraijer toe te laten als burgerlid van de
gemeenteraad van Steenbergen.
2. Achtergrond
Het reglement van orde van de gemeenteraad regelt in artikel 50 de toelating van burgerleden. De
strekking van het artikel is dat éénmansfracties recht hebben op één burgerleden en fracties met meer
dan één lid twee burgerleden. Daarnaast dient het burgerlid voorafgaande aan zijn benoeming door eed
of belofte te verklaren dat hij zich volledig conformeert aan de rechten en plichten zoasl deze tevens op
een raadslid van toepassing zijn. Ook dient een burgerlid op de kieslijst van de betreffende partij
gestaan te hebben.
Aangezien het feit dat het burgerlid dezelfde rechten en plichten heeft als een raadslid dienen de
geloofsbrieven van de heer Stoeldraijer onderzocht te worden. Hiertoe wordt u voorgesteld de volgende
commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen: De heren Gommeren, Knop en Remery.
Na de controle van de geloofsbrieven en het afleggen van de verklaring van de voorzitter van de
commissie onderzoek geloofsbrieven kan de heer Stoeldraijer de eed of belofte afgleggen en toegelaten
worden als burgerlid van de gemeenteraad.
3. Overwegingen
De heer Stoeldraijer voldoet aan de gestelde eisen.
4. Middelen
De benodigde middelen worden gedekt vanuit de begroting.
5. Risico's
6. Communicatie/Aanpak

Ter inzage ligt:
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De gemeenteraad wordt door middel van de voorstel geinformeerd. De griffie draagt zorg voor
communicatie door middel van een persbericht en berichten op social media.
7. Voorstel
Dit voorstel door te geleiden naar de gemeenteraad en de gemeenteraad op 25 janauri 2018 voor te
stellen een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen bestaande uit de heren Gommeren, Knop
en Remery en tevens de installatie van de heer Stoeldraijer als burgerraadslid te agenderen voor 25
januari.
Hoogachtend,
de griffier

de burgemeester

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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