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Raadsvergadering
30 juni 2022

Agendanummer:

Onderwerp:
Installatie burgerleden

Steenbergen; 9 juni 2022

Aan de raad,
1. Inleiding
Raadsfracties kunnen zich op grond van het Reglement van orde laten ondersteunen door
burgerleden. Alle raadsfracties hebben de mogelijk om twee kandidaten voor te dragen voor het
burgerlidmaatschap. De fracties van Gewoon Lokaal!, D66 en Volkspartij hebben ieder een
kandidaat voorgedragen voor het burgerlidmaatschap.
2. Achtergrond
Fracties hebben volgens artikel 49 van het Reglement van orde de mogelijkheid om zich te laten
ondersteunen door burgerleden. Iedere fractie mag twee personen voordragen voor het
burgerlidmaatschap, waarbij als voorwaarden geldt dat zij op de kandidatenlijst hebben gestaan van
de betreffende partij en geen onverenigbare functies betrekken.
De fractie Gewoon Lokaal! draagt voor: mevrouw R. Pronk
De fractie van D66 draagt voor: mevrouw L.C.M. Baselier
De fractie van Volkspartij draagt voor: de heer E.C. van der Spelt
3. Overwegingen
Burgerleden hebben na hun installatie recht op deelname aan openbare vergaderingen van de raad,
commissies en werkgroepen en doen mee aan trainingsdagen en heidagen. Fracties van één en
twee leden hebben het recht maximaal 2 leden af te vaardigen naar de oordeelvormende
vergadering. Fracties van 3 of meer leden hebben het recht maximaal 3 leden af te vaardigen naar
de oordeelvormende vergadering. Op grond van het Reglement van orde mogen burgerleden aan
alle activiteiten deelnemen op uitzondering van de besluitvormende vergadering en het BOT
overleg.
Het voordragen van burgerleden komt voort uit het Reglement van orde. De positie van de
burgerraadsleden is niet in de Gemeentewet geregeld. Omdat burgerraadsleden niet zijn gekozen
als raadslid, zijn zij geen lid van de raad en kunnen zij niet deelnemen aan een besluitvormende
vergadering of aanwezig zijn bij besloten raadsvergaderingen.

Om te toetsen of dat de burgerleden toegelaten kunnen worden, dient een commissie onderzoek
geloofsbrieven ingesteld te worden. Voorgesteld wordt om voor deze commissie mevrouw G.M. van
Caam, de heer De Neve en de heer Geers te benoemen.
4. Middelen
Burgerleden ontvangen voor hun aanwezigheid een presentievergoeding. Deze vergoeding wordt
uitgekeerd als zij bij aanvang van de oordeelvormende vergadering de presentielijst hebben
getekend.
5. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
6. Risico’s
Niet van toepassing.
7. Communicatie/Aanpak
De kandidaten voor het burgerlidmaatschap hebben nadat zij door hun partij zijn voorgedragen hun
geloofsbrieven ingediend. Deze zijn, vooruitlopend op hun benoeming, gecontroleerd door de leden
van de commissie onderzoek geloofsbrieven. In de raadsvergadering van 30 juni zal de commissie,
nadat zij is benoemd, verslag doen van hun bevindingen.
8. Voorstel
U wordt voorgesteld om een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen bestaande uit
mevrouw G.M. van Caam, de heer De Neve en de heer Geers en de voorgedragen kandidaten te
benoemen tot burgerleden in de raadsvergadering van 30 juni 2022.
Hoogachtend,
de griffier,

de voorzitter,

R.A.J. Defilet, MA

R.P. van den Belt, MBA
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