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Onderwerp
Benoeming burgerlid West Betuwe in ontstane vacature
Beslispunten
1. Op voordracht van de raadsfractie van het CDA te benoemen tot burgerlid voor het restant van
de raadsperiode 2019-2022 de heer R.B.P. (Ruben) van den Boogaard, wonende te Meteren.
Inleiding
Naast raadsleden zijn er burgerleden. Een burgerlid is geen lid van de gemeenteraad, maar is een
volwaardig vertegenwoordiger van een raadsfractie in de voorronden van het besluitvormingsproces.
Dat betekent dat een burgerlid in de voorronden alles mag wat een raadslid ook mag en vanuit
partijpolitieke overwegingen inhoudelijk de diepte in kan gaan. Door in de voorronden effectief
voorwerk te doen, beperk je de lengte van de besluitvormende raadsvergadering. In de voorronde
wordt niet gestemd over de raadsvoorstellen, maar er wordt wel afgestemd of ze “rijp zijn voor de
besluitvorming”.
De fractie van het CDA heeft aangegeven om de vacature voor een burgerlid, die is ontstaan doordat
de heer A.W.E. (Ton) Miltenburg is doorgeschoven als raadslid in de gemeenteraad, te willen laten
invullen door de heer R.B.P. (Ruben) van den Boogaard.
Besluitgeschiedenis
De heer Miltenburg is door uw raad in de raadsvergadering van 25 mei 2021 toegelaten als raadslid.
Beoogd effect
Benoeming van burgerleden geeft (inhoudelijke en vertegenwoordigende) ondersteuning binnen
raadsfracties.
Argumenten
1. Burgerleden bieden inhoudelijke ondersteuning aan raadsleden.
2. De voorbereidende raadswerkzaamheden kunnen hierdoor worden verdeeld tussen de raadsleden
en de burgerleden.
3. Burgerleden kunnen de fracties vertegenwoordigen in de voorronden van het
besluitvormingsproces, wat de werkdruk bij raadsleden vermindert.
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Kanttekeningen
Iedere fractie kan maximaal 3 burgerleden per fractie voordragen aan de raad om benoemd te worden.
Naast de voordracht voor benoeming van een burgerlid kan de fractie ook verzoeken om ontslag te
verlenen aan een burgerlid. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als een fractie het burgerlid niet
langer geschikt acht om deze functie te vervullen en om te voorkomen dat hij/zij blijft zitten terwijl dit
door de fractie niet langer gewenst is.
Duurzaamheid
Financiën
Burgerleden komen in aanmerking voor een vergoeding per deelgenomen voorrondevergadering
conform het landelijk vastgestelde bedrag, zoals genoemd in de jaarlijkse circulaire van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Uitvoering
Planning
Evaluatie
Communicatie
Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in de gemeentelijke publicatie in het Weekblad
West Betuwe. Daarnaast zal het benoemde burgerlid worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem en is daarna als zodanig bereikbaar voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen voor contact.
De gemeenteraad van West Betuwe,
De griffier,

de burgemeester,

Hans van der Graaff

Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van de griffier;
gelet op het bepaalde in artikel 82 Gemeentewet en artikel 3 Reglement van orde politieke avond
gemeente West Betuwe 2019;
besluit:
1. op voordracht van de raadsfractie van het CDA te benoemen tot burgerlid voor het restant van de
raadsperiode 2019-2022 de heer R.B.P. (Ruben) van den Boogaard, wonende te Meteren.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 juni 2021 nummer 2021/076,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop
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