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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:  
Zaaknummer:  

 
Onderwerp 
Raadsvoorstel benoeming burgerraadsleden 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
22 september 2022 4 oktober 2022   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 

Instemmen met de navolgende benoemingen 
• Jaap Staats, Pro Actief Goirle en 

• Teun van den Brand, Gezond Verstand Goirle Riel. 
 
Inleiding 
Als gevolg van diverse mutaties wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de 
benoeming van twee burgerraadsleden.  
 
Burgerlid namens Pro Actief Goirle en Gezond Verstand Goirle Riel 
Na de benoeming van Christel van Neerven tot wethouder heeft Ad van Elsacker de 
vrijgekomen zetel in de gemeenteraad namens Pro Actief Goirle ingenomen. Hierdoor 
ontstond voor deze partij een vacature. Hierin wordt voorzien door de voordracht van Jaap 
Staats.  
Teun van den Brand heeft per 1 augustus ontslag genomen als lid van de gemeenteraad 
namens Gezond Verstand Goirle Riel. In deze vacature is voorzien door de benoeming tot 
raadslid van Joris Duijsters. Hierdoor is een plaats als burgerraadslid vacant. De fractie draagt 
Teun van den Brand voor om in deze vacature te voorzien.  Teun zit de komende maanden 
weliswaar in het buitenland, maar staat nog altijd wel als inwoner van Goirle geregistreerd. 
Derhalve voldoet hij aan de formele vereisten om de functie van burgerraadslid te kunnen 
vervullen.   
 
Na de benoeming door de raad wordt burgerraadslid Jaap Staats geïnstalleerd door ten 
overstaan van de burgemeester de eed of belofte af te leggen. Burgerraadslid Teun van den 
Brand zal op een later worden geïnstalleerd.  
 
Bijlage 
-- 
Voorzitter 
M. van Stappershoef 



Agendapunt:  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelet op bepalingen in het Reglement van Orde,  
 
gelet op de voordracht van de in de raad vertegenwoordigde partijen; 
 
 
b e s l u i t: 
 
 
1. De heer Jaaps Staats te benoemen als burgerraadslid namens Pro Actief Goirle; 
2. De heer Teun van den Brand te benoemen als burgerraadslid namens Gezond Verstand Goirle 

Riel 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 4 oktober 2022 
 
 

 , de voorzitter 
 
 

 
 

 , de griffier 


