GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

16 juni 2022

Voorstel van

:

Voorzitter van de gemeenteraad

Onderwerp

:

Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrieven en toelating tot de
raad van mevrouw M.A.T. van den Broek

Samenvatting:
Bij brief van 3 juni jl. heeft dhr. Tielemans aan de raad te kennen gegeven dat sprake is van
onverenigbare betrekkingen door de aanneming van de benoeming tot wethouder in de gemeente
Bernheze. Ter vervulling van de ontstane vacature is door de voorzitter van het centraal
stembureau benoemd verklaard mevrouw M.A.T. van den Broek.
Voorgesteld besluit:
Mevrouw M.A.T. van den Broek toe te laten als lid van de gemeenteraad van Boekel.
Inleiding/probleemstelling:
Door de aanneming van de benoeming tot wethouder in de gemeente Bernheze is er spraken van
onverenigbare betrekkingen. Een raadslid kan niet tevens wethouder zijn. Volgens de Kieswet
bepaalt dat zodra onherroepelijk vast is komen te staan dat een raadslid een onverenigbare
betrekking vervult het raadslid ophoudt lid te zijn van de gemeenteraad. Hierdoor is een vacature
ontstaan in de raad. De voorzitter van het centraal stembureau heeft ter invulling van deze
vacature mevrouw M.A.T. van den Broek benoemd verklaard.
Relatie met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn weer voltallig te kunnen laten
functioneren.
Keuzemogelijkheden:
Indien wordt voldaan aan de wettelijke vereisten is er geen reden de beoogde kandidaat niet toe
te laten tot de raad.
Argumenten:
Als benoemd verklaarde leden van de raad de benoeming aannemen en voldoen aan de
wettelijke vereisten voor het raadslidmaatschap kunnen betrokkenen worden toegelaten tot de
raad. In gevolge 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 die de
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geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken onderzoeken. Deze commissie brengt
na haar onderzoek verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit. Besluit
uw raad tot toelating dan kan direct daarna de beëdiging plaatsvinden van het toegelaten lid,
waarna zij hun werkzaamheden als leden van de raad kunnen aanvangen.
Financiële gevolgen en dekking:
N.V.T.
Risico’s:
N.V.T.
Communicatie:
N.V.T.
Uitvoering en evaluatie:
N.V.T.
Voorstel:
Mevrouw M.A.T. van den Broek toe te laten als lid van de gemeenteraad van Boekel.

De voorzitter van de gemeenteraad,

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
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