GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

26 oktober 2015

Voorstel van

:

voorzitter en griffier

Onderwerp

:

Onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van het nieuw benoemde lid
G.L.C.W. Vallee-Jansen

Samenvatting
Door de ontslagname van mevrouw A.M.G. Brouwer dient de daardoor ontstane vacature te
worden ingevuld. Door de voorzitter van het Centraal Stembureau is hiervoor bij besluit van 26
oktober 2015 mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen benoemd verklaard.
Op 26 oktober 2015 is de schriftelijke mededeling van mevrouw Vallee ontvangen dat zij de
benoeming aanneemt. Daarbij zijn tevens de vereiste bescheiden overgelegd, te weten een
ondertekende verklaring met betrekking tot de openbare betrekkingen en een uittreksel uit de
gemeentelijke basisadministratie.
Voorgesteld besluit :
Na onderzoek van de geloofsbrief en de daarop betrekking hebbende stukken en met
inachtneming van het advies van de onderzoekscommissie, stellen wij u voor te besluiten omtrent
de toelating mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen tot de gemeenteraad van Boekel.
Inleiding/probleemstelling:
Bij brief van 14 oktober 2015 neemt mevrouw A.M.G. Brouwer ontslag als lid van de
gemeenteraad. Ingevolge de Kieswet blijft zij lid van de raad totdat in haar opvolging is voorzien
(artikel X6 Kieswet).
Door de voorzitter van het Centraal Stembureau is mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen benoemd
verklaard tot lid van uw raad. Op 26 oktober 2015 is de schriftelijke mededeling van mevrouw
Vallee-Jansen ontvangen dat zij de benoeming aanvaardt.
Relatie met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Beoogd resultaat:
Een voltallige gemeenteraad van Boekel.
Keuzemogelijkheden:
Afhankelijk van het onderzoek van de geloofsbrief en het advies van de onderzoekscommissie
kan de raad een ander besluit nemen.
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Argumenten:
Alvorens mevrouw Vallee-Jansen tot lid van de raad kan worden toegelaten dient ingevolge artikel
V4 van de Kieswet haar geloofsbrief te worden onderzocht. Ingevolge het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel stelt de
raad hiervoor een commissie in, bestaande uit drie leden van de raad. Deze commissie
onderzoekt de geloofsbrief en de daarop betrekking hebbende stukken van het nieuw benoemde
lid. Daarna brengt de commissie schriftelijk 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:
Het benoemd verklaarde lid van de raad zal terstond door de voorzitter van de raad worden
geïnformeerd over het besluit aangaande haar toelating tot de raad.
Uitvoering en evaluatie:
n.v.t.
Voorstel:
Na onderzoek van de geloofsbrief en de daarop betrekking hebbende stukken en met
inachtneming van het advies van de onderzoekscommissie, stellen wij u voor te besluiten omtrent
de toelating van mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen tot de gemeenteraad van Boekel. Een
concept-besluit is hiervoor aan dit voorstel toegevoegd.

De griffier

de voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
-ontslagbrief mevrouw Brouwer
-benoeming door voorzitter centraal stembureau
-mededeling aanneming benoeming met bijlagen
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