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Onderwerp: 

Wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van 

de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de 

burgemeester houden en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de 

burgemeester voorbereidt. 

 

 

Steenbergen; 12 september 2018 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

 

Na de verkiezing van maart dit jaar is de samenstelling van de gemeenteraad gewijzigd. Volgens ‘de 

verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester 

voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de 

raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt’ is de wijze 

waarop de samenstelling genoemde commissie vorm krijgt niet meer passend bij de samenstelling 

van de gemeenteraad. Dit voorstel dient tot wijziging van de verordening op dit punt te leiden.  

 

2. Achtergrond 

De huidige verordening regelt in artikel 2 de samenstelling van de commissie: 

 

Artikel 2. Samenstelling commissie 

1. De commissie bestaat uit zeven leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad. 

2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de 

commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden. 

3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden. 

 

Dit artikel spreekt over zeven leden, dit in relatie tot het aantal fracties in de vorige raadsperiode. 

Inmiddels zijn er zes partijen in de raad vertegenwoordigd. De verordening is dus niet meer in lijn 

met de actuele situatie.   

 



 

RD1800041 

 

 2 

3. Overwegingen 

Het voorstel is de verordening te wijzigen op zo’n manier dat de verkiezingen of andere wijzigingen 

van de samenstelling van de gemeenteraad en fracties geen nieuw besluit op dit punt vereisen.  

 

Dit kan door artikel 2.1 te wijzigen in: ‘De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de 

gemeenteraad’. Het artikel en de verordening kunnen verder ongewijzigd blijven.  

De wijziging wordt u als volgt voorgesteld: 

 

Huidig 

Artikel 2. Samenstelling commissie 

1. De commissie bestaat uit zeven leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad. 

2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de 

commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden. 

3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden. 

 

Voorstel 

Artikel 2. Samenstelling commissie 

1. De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad. 

2. Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de 

commissie is, kiest de commissie deze uit haar midden. 

3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden. 

 

In overleg met de burgemeester wordt nu voorgesteld dit via het presidium op 27 september in de 

gemeenteraad te formaliseren.  

 

4. Middelen 

Met dit voorstel zijn geen financiële middelen gemoeid.  

 

5. Risico’s 

Hier zijn geen risico’s aan verbonden.  

 

7. Voorstel 

Het presidium wordt voorgesteld gezien de aard van dit besluit, dit direct voor de raadsvergadering 

van 27 september 2018 te agenderen. Vervolgens wordt de gemeenteraad verzocht deze wijziging 

vast te stellen.  

 

Hoogachtend, 

 

de griffier de burgemeester 

 

 

 

 

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


