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Benoemen nieuw burgerlid T@B, de heer R.W. Donk
Voorgesteld besluit
De raadsvoorzitter stelt u voor op grond van artikel 10 van het Reglement van Orde voor De
Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam te besluiten:
1. de heer R.W. (Robbert) Donk te benoemen als burgerlid voor de T@B.
2. het benoemde burgerlid, de heer R.W. Donk, te installeren door het afleggen van de verklaring en
belofte.

Inhoud
Inleiding
Fracties mogen in hun werk worden ondersteund door maximaal twee burgerleden, die tevens mogen
deelnemen aan De Ontmoeting en Het Debat. Het voorgedragen burgerlid, de heer R.W. Donk, stond
op de kieslijst van de fractie T@B tijdens de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen (2018).
Daarmee voldoet hij aan de voorwaarde om als burgerlid te mogen worden benoemd.
Op dit moment zijn de volgende personen actief als burgerlid:







Bart Boer voor het CDA
Annelies Kamsteeg voor het CDA
Tasmara Stigter voor de ChristenUnie
Gert Maas voor de PvdA
Karel May voor de PvdA
Koen Schouten voor de SGP

De fractie T@B heeft op dit moment nog geen burgerleden.
Beoogd effect
Burgerleden bieden de gekozen raadsleden ondersteuning en de kans om het raadswerk te spreiden.
Daarnaast is het werken met burgerleden voor betrokken en actieve burgers een kans om te ervaren
wat het betekent om mee te draaien in de gemeentepolitiek.
Argumenten
1.1 Ondersteunen/vervangen van raadsleden
Het werken met burgerleden biedt de mogelijkheid dat fracties zich laten vertegenwoordigen tijdens
De Ontmoeting en Het Debat. Deelname aan De Ontmoeting is al mogelijk voor iedereen en het
Reglement van Orde voor De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden van
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de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam (hierna: het Reglement van Orde) bepaalt dat een
raadslid in een vergadering van Het Debat zich mag laten vervangen door een burgerlid. Burgerleden
betrekken bij Het Besluit is niet aan de orde omdat dit is voorbehouden aan de gekozen raadsleden.
2.1 Burgerleden worden officieel beëdigd
Voor het benoemen van burgerleden worden de bepalingen in artikel 10 van het Reglement van Orde
gehanteerd. Dit betekent onder andere dat de burgerleden in een openbare vergadering officieel
worden beëdigd. Hiervoor zijn de bepalingen zoals gesteld in de artikelen 10 tot en met 13 en artikel
15 van de Gemeentewet van toepassing verklaard. In de openbare vergadering wordt de eed of de
verklaring en belofte afgelegd zoals bedoeld in artikel 14 van de Gemeentewet. De heer Donk heeft
aangegeven de verklaring en belofte af te willen leggen. Het onderzoek naar de geloofsbrieven is
reeds uitgevoerd door de burgemeester en de griffier.
Kanttekeningen
1.1 Benoeming gekoppeld aan raadsperiode
Een benoeming als burgerlid is gekoppeld aan de raadsperiode, in dit geval 2018-2022.

1.2 Maximaal twee burgerleden per fractie
Het is mogelijk om maximaal twee burgerleden per fractie voor te dragen voor benoeming.
Voorwaarde voor een burgerlid is wel dat hij/zij voorkomt op de kandidatenlijst van de betreffende
partij van de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing. De fractie T@B heeft op dit moment nog geen
burgerleden.

1.3 Besluitvorming over benoemingen
Indien gewenst kan schriftelijke stemming over de benoeming van voorgestelde persoon plaatsvinden.
Financiële informatie
Financiële vergoeding
Voor het bijwonen van De Ontmoeting wordt geen financiële vergoeding beschikbaar gesteld.
Burgerleden hebben voor het bijwonen van Het Debat wel recht op een financiële vergoeding indien
de fractievoorzitter het burgerlid vooraf aanmeldt bij de griffie. Daarnaast dient een burgerlid de
presentielijst te tekenen en bij tenminste één onderwerp van de vergadering als
vertegenwoordiger/woordvoerder aanwezig te zijn. Er worden geen eisen gesteld over het al dan niet
deelnemen aan de beraadslagingen. De fractie T@B heeft echter besloten af te zien van financiële
vergoedingen voor haar burgerleden.
Communicatie
De gegevens van burgerleden worden vermeld op de gemeentelijke website: https://raad.hardinxveldgiessendam.nl/bestuur/burgerleden/
Vervolg
Openbaar
Ja
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