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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 4 
Zaaknummer:  

 
Onderwerp 
Raadsvoorstel benoeming burgerraadsleden 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
7 april 2022 19 april 2022   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 
Voorstel 
De voorgedragen burgerraadsleden benoemen 
 
Inleiding 
In artikel 7a van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
van Goirle is bepaald dat iedere fractie twee burgerraadsleden kan voordragen. Burgerraadsleden 
kunnen fracties in het raadswerk ondersteunen. Zij mogen o.a. deelnemen aan beeldvormende – en 
oordeelsvormende vergaderingen. Daarnaast kan het burgerraadslidmaatschap worden benut om 
partijgenoten alvast kennis te laten maken met het raadswerk.  
 
Burgerraadsleden moeten, net als raadsleden, aan een aantal vereisten voldoen. Daarvoor moeten 
ook zij de nodige formulieren invullen. Aan de hand van die informatie beoordeelt de commissie voor 
onderzoek geloofsbrieven of kandidaat burgerraadsleden aan de gestelde eisen voldoen.  
 
Na de benoeming door de raad worden burgerraadsleden geïnstalleerd door ten overstaan van de 
burgemeester de eed of belofte af te leggen.  
 
Bijlage 
-- 
 
 
Plaatsvervangend raadsvoorzitter 
 
 
M. Verhoeven 
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelet op 7a van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
van Goirle 
 
gelet op de voordracht van de in de raad vertegenwoordigde partijen 
 
b e s l u i t: 
 
Te benoemen tot burgerraadslid van de gemeente Goirle:  
Namens Lijst Riel Goirle 

• Roy van Gorkom, wonende te Riel 

• Lilian Janssen, wonende te Riel 
Namens Gezond Verstand Goirle Riel 

• Maarten Scholtze, wonende te Goirle 

• Joris Duijsters, wonende te Goirle 
Namens Pro Actief Goirle 

• Ad van Elsacker, wonende te Goirle 

• Jeroen Straathof, wonende te Goirle 
Namens de VVD 

• Trix Vissers, wonende te Goirle 

• Fred van Brederode, wonende te Goirle 
Namens D66 

• Michael Meijers, wonende te Riel 

• Willem-Jan van Hest, wonende te Goirle 
Namens de PvdA 

• Maaike Delemarre, wonende te Goirle 

• Maggie de Jong, wonende te Goirle 
Namens het CDA 

• Eric van Daal, wonende te Goirle 

• Ineke Wolswijk, wonende te Goirle 
Namens de Arbeiderspartij Goirle Riel 

• Servie Beekmans, wonende te Goirle 

• Roy Smits, wonende te Goirle 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 19 april 2022 
 
 

 , de voorzitter 
 
 

 
 

 , de griffier 


