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Raadsvergadering Agendanummer: 

30 juni 

  

 

 

Onderwerp:  

Benoeming voorzitters beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen 

 

 

Steenbergen; 16 juni 2022 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

Op 2 juni zijn de heren C.A.A.M. Gommeren en M.H.H.I. Remery geïnstalleerd als wethouders. Zij 

waren na de gemeenteraadsverkiezingen door u benoemd als voorzitters van de beeldvormende en 

oordeelvormende vergaderingen. Met de installatie van de heren Gommeren en Remery tot 

wethouder zijn zodoende voor deze functie vacatures ontstaan. De heer C.W. van Agtmaal en de 

heer R.J.M. Geers hebben zich kandidaat gesteld voor deze functie. U wordt verzocht om in te 

stemmen met deze benoeming. 

 

2. Achtergrond 

De openbare beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen van de gemeenteraad worden 

voorgezeten door een lid van de raad, zoals bedoeld in artikel 82 Gemeentewet en in artikel 7 van 

het Reglement van orde. De voorzitters leiden de vergaderingen volgens de bepalingen in het 

Reglement van orde. In totaal worden vier voorzitters benoemd. De voorzitters worden via een 

rooster ingedeeld waarbij iedere voorzitter ongeveer één keer in de twee maanden een vergadering 

voorzit. De voorzitters vormen met elkaar (en met de burgemeester als voorzitter van de 

gemeenteraad) de agendacommissie. De agendacommissie stelt in concept de agenda’s vast. 

 

3. Overwegingen 

Vanuit de gemeenteraad hebben twee kandidaten zich gemeld om het voorzitterschap op zich te 

nemen. Het is wenselijk om ten minste vier voorzitters te hebben voor de beeldvormende en 

oordeelvormende vergaderingen. Door te kunnen werken met een roulatiesysteem van voorzitters 

beperkt dit de druk op de voorzitters en kunnen zij ook naast het voorzitterschap zo optimaal 

mogelijk hun raadswerk uitoefenen. Bij de voorzitterschap worden de voorzitters inhoudelijk en 

procedureel ondersteund door de griffie. Daarnaast krijgen alle voorzitters gedurende de 

raadsperiode een voorzitterstraining om hun vaardigheden (zo nodig) te verbeteren. 

 

4. Middelen 

n.v.t. 

 

5. Duurzaamheid 

n.v.t.  
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6. Risico’s 

n.v.t. 

 

7. Communicatie/Aanpak 

Benoemingen over personen vinden doorgaans plaats door middel van schriftelijke stemming. 

Vanwege dat het gaat om de voordracht van twee personen voor twee vacatures kan de benoeming 

ook plaatsvinden door middel van acclamatie. 

 

8. Voorstel 

U wordt voorgesteld om met ingang van 30 juni 2022 de heren C.W. van Agtmaal en R.J.M. Geers te 

benoemen tot voorzitters van de beeldvormende en oordeelvormende vergaderingen. 

 

 

Hoogachtend,  

 

de griffier, 

 

 

 

de voorzitter, 

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA 

 


