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Amendement Steunraadsleden 
benoemen door fracties 

Datum raadsvergadering: 10 en 11 november 2021 

Onderwerp: Reglement van orde van Vlaardingen 2021 

De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op 10 november 
2021, wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde 
van de gemeenteraad van Vlaardingen 2021 als volgt; 

Constaterende dat: 

• Steunraadsleden worden benoemd en ontslagen door de gemeenteraad; 
• Het in het verleden is gebeurd dat de wens van een fractie was om een steunraadslid te laten 

ontslaan door de gemeenteraad, maar bij de meerderheid van de gemeenteraad geen 
draagvlak was om het betreffende steunraadslid te ontslaan; 

Overwegende dat: 

• Een situatie zoals onder punt twee bij constaterende dat als onwenselijk moet worden 
beschouwd; 

Besluit: 

Artikel 1, dertiende lid te wijzigen: 

Van: 
"Steunraadslid: Door de raad benoemd lid van de Raadscommissie, niet zijnde een raadslid." 

Naar: 
"Steunraadslid: Door de fractie benoemd lid van de Raadscommissie, niet zijnde een raadslid." 

Artikel 4, tweede lid te wijzigen: 

Van: 
"Een steunraadslid wordt, op voordracht van zijn fractie, door de raad benoemd. Na benoeming wordt 
het steunraadslid uitgenodigd om ten overstaan van de voorzitter de eed of belofte af te leggen tijdens 
een raadsvergadering. De voorgedragen persoon dient voor te komen op de kandidatenlijst van de 
betreffende politieke groepering voor de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing en dient te voldoen 
aan de in artikel 10,12,13 en 15 van de Gemeentewet gestelde eisen voor het bekleden van het 
raadslidmaatschap. Een steunraadslid kan schriftelijk ontslag nemen of op voordracht van zijn fractie 
door de raad worden ontslagen." 
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Naar: 
"Een steunraadslid wordt door zijn fractie benoemd, nadat ambtelijk is bevestigd dat het steunraadslid 
voldoet aan de volgende eisen: het steunraadslid dient voor te komen op de kandidatenlijst van de 
betreffende politieke groepering voor de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing en dient te 
voldoen aan de in artikel 10,12,13 en 15 van de Gemeentewet gestelde eisen voor het bekleden van 
het raadslidmaatschap. Een steunraadslid kan schriftelijk ontslag nemen of door zijn fractie worden 
ontslagen. Na benoeming wordt het steunraadslid 
uitgenodigd om ten overstaan van de voorzitter de eed of belofte af te leggen tijdens een 
raadsvergadering. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

NAAM EN FRACTIE, 

Indiener(s): Frans Hoogendijk, Nol Kloosterman, Lianne van Kalken, Rianne Molenaar, Salih 
Akga 

Fractie(s): ONS. Vlaardingen, AOV, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, Fractie Akga 
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