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Samenvatting
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Boekel heeft bij besluit van 21 maart 2014 op basis van de verkiezingsuitslag de leden
van de ‘nieuwe’ raad benoemd verklaard. In eerste instantie hebben 13 benoemd verklaarden de
benoeming aanvaard, heeft 1 benoemd verklaarde de benoeming niet aanvaard en heeft 1
benoemd verklaarde wegens verblijf buiten Nederland nog niet kunnen reageren op de benoemd
verklaring.
Door het niet aanvaarden van de benoeming door A.J.M. Timmers is door de voorzitter van het
centraal stembureau de volgende daarvoor in aanmerking komende kandidaat op de lijst van
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel, A.D.M.M. de Wit, benoemd verklaard tot lid van de raad
van de gemeente Boekel. De heer de Wit heeft deze benoeming inmiddels aanvaard.
Voorgesteld besluit :
a. De processen-verbaal inzake de verkiezing van de leden van de raad voor kennisgeving
aannemen;
b. De benoemd verklaarde leden die hun benoeming hebben aanvaard toelaten als lid van de
gemeenteraad.

Inleiding/probleemstelling:
Bij brief van 21 maart heeft de voorzitter van het centraal stembureau uw raad mededeling
gedaan omtrent de benoeming van de leden van de raad van de gemeente Boekel. Deze brief ligt
voor u ter inzage. Door de niet-aanneming van de benoeming door A.J.M. Timmers heeft de
voorzitter van het centraal stembureau in de vacature die hierdoor is ontstaan de daarvoor in
aanmerking komende kandidaat, A.D.M.M. de Wit, benoemd verklaard.
Ingevolge die Kieswet dient de raad in ‘oude’ samenstelling de geloofsbrieven van de benoemd
verklaarde leden van de raad te onderzoeken en te besluiten omtrent de toelating tot de raad van
de benoemd verklaarden. Daarbij gaat de raad na of de benoemden aan de vereisten voor het
lidmaatschap van de raad voldoen en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen
vervullen. Tevens beslist de raad over de geschillen welke met betrekking tot de verkiezing zelf
rijzen. De raad doet dit op basis van het proces verbaal van het centraal stembureau. Daarnaast
worden de processen-verbaal van de stembureaus in de gemeente aan de raad overgelegd. Als
daarvoor concrete aanwijzingen staan in het proces-verbaal en indien een ernstig vermoeden
bestaat dat door een of meer stembureaus zodanige fouten zijn gemaakt dat zij van invloed
kunnen zijn op de zetelverdeling, kan de raad besluiten tot hertelling en tot herstemming.
Relatie met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
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Beoogd resultaat:
De toelating van de benoemd verklaarde leden tot de gemeenteraad.
Keuzemogelijkheden:
n.v.t.
Argumenten:
Als de benoemd verklaarde leden van de raad hun benoeming aanvaarden en voldoen aan de
vereisten voor het raadslidmaatschap kunnen zij worden toegelaten tot de raad. Inmiddels hebben
14 benoemd verklaarden leden hun benoeming aanvaard. Het benoemd verklaarde lid J.M. van
Duijnhoven heeft zijn benoeming, vanwege verblijf in het buitenland, nog niet aanvaard. Hiervoor
bestaat nog gelegenheid tot en met 3 april a.s. Het onderzoek van zijn geloofsbrief en het toelaten
tot de raad van J.M. van Duijnhoven is nu dan ook niet aan de orde.
Ingevolge het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel stelt de raad een commissie in bestaande uit drie leden. Deze
commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken en het procesverbaal van het (centraal) stembureau. De commissie brengt na haar onderzoek verslag uit aan
de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
Na de toelating tot de raad worden de leden opgeroepen om in de eerste bijeenkomst van de
leden van de raad in nieuwe samenstelling de eed of verklaring en belofte af te leggen. Deze
bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 maart 2014.
Uitvoering en evaluatie:
n.v.t.
Voorstel:
Met inachtneming van het vorenstaande en na akkoordbevinding van de overgelegde stukken
stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd conceptraadsbesluit.

Het presidium van de raad
De griffier

de voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
1. Processen-verbaal van de verkiezingen
2. Geloofsbrieven van de benoemd verklaarde leden en de daarbij behorende bescheiden
Bijlagen die zijn bijgevoegd: --
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