GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

22 maart 2022

Voorstel van

:

de voorzitter van de gemeenteraad

Onderwerp
:
Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van
de raad van de gemeente Boekel

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 2022 op basis van de verkiezingsuitslag de leden
van de ‘nieuwe’ raad benoemd verklaard. Na een verkiezing dient de raad in oude samenstelling
een besluit te nemen over de toelating van de leden van de nieuwe raad.
Voorgesteld besluit:
a. De processen-verbaal inzake de verkiezing van de leden van de raad voor kennisgeving
aannemen;
b. De benoemd verklaarde leden toelaten als lid van de gemeenteraad.
Inleiding/probleemstelling:
Bij brief van 21 maart jl. 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.
Ingevolge de 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. Conform het reglement van orde wordt dit onderzoek uitgevoerd door
een commissie bestaande uit drie leden van de raad.
Omdat dhr. Buijsse zijn benoeming niet heeft aangenomen is dhr. Koolen in zijn plaats benoemd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
N.v.t.
Beoogd resultaat:
De toelating van benoemd verklaarde leden tot de gemeenteraad.
Keuzemogelijkheden:
Alleen indien benoemd verklaarde leden van de raad niet voldoen aan de vereisten die de wet
aan het lidmaatschap van de raad stelt dan wel wegens onjuistheid van de vaststelling van de
uitslag van de verkiezing is er reden om tot een ander besluit over te gaan.
Argumenten:

Z/048286 AB/030769

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
alle benoemd verklaarde leden hun benoeming aanvaard.
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 Onderzoek Geloofsbrieven onderzoekt de volgende zaken:
1. Voldoet de geloofsbrief aan de eisen van de Kieswet?
2. Wordt voldaan aan de eisen van de Gemeentewet (voldoet de benoemde aan de vereisten voor
het lidmaatschap van de raad en vervult hij/zij geen met het lidmaatschap onverenigbare
betrekking?).
Omdat de raad op grond van de Kieswet bevoegd is te beslissen over geschillen welke met
betrekking tot de verkiezing zelf reizen onderzoekt deze commissie ook het proces-verbaal van
het (centraal) stembureau. Als er concrete aanwijzingen staan in het proces-verbaal en indien
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.
De commissie brengt na haar onderzoek verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor
een besluit.
Indien uw besluit positief is zullen de tot lid toegelaten personen op 30 maart 2022 in de eerste
vergadering van de raad in nieuwe samenstelling kunnen worden beëdigd.
Financiële gevolgen en dekking:
N.v.t.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
Na toelating tot de raad worden de leden opgeroepen om in de eerste bijeenkomst van de raad in
nieuwe samenstelling de eed of verklaring en belofte af te leggen. Deze bijeenkomst vindt plaats
op woensdag 30 maart 2022.
Uitvoering en evaluatie:
N.v.t.
Voorstel:
a. De processen-verbaal inzake de verkiezing van de leden van de raad voor kennisgeving
aannemen;
b. De benoemd verklaarde leden toelaten als lid van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad,

C.J.M. van den Elsen

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