
Raadsvoorstel Besluitvormend

Benoeming burgerlid

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: 
datum voorstel: 2 oktober 2020
datum collegevergadering: ---
datum raadsvergadering: 15 oktober 2020
agendapunt:
portefeuillehouder: A. van Erk
behandelend ambtenaar: Gijs van Dooren
e-mailadres:       g.vandooren@hillegom.nl

Wij stellen voor:

de heer P.J. Hulst te benoemen als burgerlid.

Inleiding
Ter ondersteuning van de raadsfracties kent onze gemeente het burgerlidmaatschap. De 
Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016 vermeldt in artikel 3, tweede lid, 
dat de raad ook niet-raadsleden (burgerleden) kan benoemen als lid van de 
raadscommissie. Dit gebeurt op voordracht van de fracties. Volgens artikel 3, derde lid, 
mag het aantal burgerleden per fractie niet hoger zijn dan drie.
Artikel 3, vierde lid, verklaart de artikelen 10, 11, 12 en 13 van de Gemeentewet van 
overeenkomstige toepassing op burgerleden.
De fractie van D66 heeft de heer P.J. Hulst  (Paul)voorgedragen.

Bestaand kader en context
Artikel 82 Gemeentewet
Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016

Argumenten
De benoeming van de heer Hulst als burgerlid is in overeenstemming met de Verordening op de 

raadscommissie. Er zijn geen andere voorwaarden gesteld waaraan een burgerlid zou moeten voldoen, zodat hij 

benoembaar is.

Kanttekeningen
Burgerleden leggen de eed of verklaring en belofte af voordat zij hun functie kunnen 
uitoefenen.

Financiële consequenties
Burgerleden ontvangen presentiegeld voor de vergaderingen waaraan zij deelnemen.
Zij hebben ook recht op vergoedingen volgens de Verordening rechtspositie raads- en 
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commissieleden 2019. In de begroting is met de benoeming van burgerleden rekening 
gehouden. 

Urgentie
De fractie heeft verzocht om een spoedige benoeming.

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier van 2 oktober 2020 met als 
onderwerp Benoeming burgerlid,

gelet op
artikel 82 Gemeentewet,
Verordening op de raadscommissie van Hillegom 2016,

besluit:

de heer P.J. Hulst te benoemen als burgerlid.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 oktober 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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