Voorstel aan de raad
Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk
Voor raadsvergadering d.d. :
Agendapunt :

Steenwijk, 24 september 2019
Nummer voorstel: 2019/11
24 september 2019
4.1

Onderwerp: Benoeming en installatie burgerraadslid
Conceptbesluit :
te benoemen tot burgerraadslid: T. (Tinus) Holterman, geboren 1 juni 1976, wonende te
Wanneperveen.
Toelichting:
Om te kunnen worden benoemd en geïnstalleerd als burgerraadslid van Steenwijkerland moeten
de kandidaten hun geloofsbrieven overleggen aan de raad. Die benoemt uit zijn midden een
commissie van onderzoek. De commissie controleert aan de hand van de overgelegde stukken of
de kandidaat aan de voor benoeming gestelde eisen voldoet en rapporteert ter vergadering over
haar bevindingen.
De eisen om burgerraadslid te kunnen worden zijn:
een kandidaat moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Een
kandidaat moet wonen in de gemeente waar hij/zij burgerraadslid wordt. Het is in Nederland ook
voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk burgerraadslid te worden.
In dat geval moet de kandidaat minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond.
Omdat er functies zijn die niet verenigbaar zijn met het uitoefenen van het
burgerraadslidmaatschap zijn burgerraadsleden verplicht openbaar te maken welke andere
functies zij vervullen. Zo kan een kandidaat niet als ambtenaar zijn aangesteld door het
gemeentebestuur waarvan hij/zij zelf als burgerraadslid deel uitmaakt. Ter installatie als
burgerraadslid leggen benoemde kandidaten in handen van de voorzitter de ambtseed of –belofte
af.
Ondertekening:
de griffier

de voorzitter

A. ten Hoff

J.H. Bats

Betrokken partijen:
Afdeling: griffie - Adviseur: B.H.D. de Groot

Raadsbesluit
Steenwijk, 24 september 2019
Nummer voorstel: 2019/11
De raad van de gemeente Steenwijkerland;
gelezen het voorstel van 24 september 2019 , nummer 2019/11;
b e s l u i t:
te benoemen tot burgerraadslid:
T. (Tinus) Holterman, geboren 1 juni 1976, wonende te Wanneperveen.

De raad voornoemd,
De griffier

De voorzitter

A. ten Hoff

J.H. Bats

