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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. Inmiddels zijn 14 leden van de raad toegelaten en
beëdigd. Doordat benoemd lid J.M. van Duijnhoven vanwege verblijf in het buitenland op 26 maart
2014 nog niet had gereageerd op zijn benoeming, is zijn geloofsbrief nog niet onderzocht en is
nog niet besloten tot zijn toelating tot de raad.
Op 31 maart 2014 heeft betrokkene de voorzitter van de raad schriftelijk medegedeeld zijn
benoeming te aanvaarden.
Voorgesteld besluit :
De heer J.M. van Duijnhoven toelaten als lid van de gemeenteraad van Boekel.

Inleiding/probleemstelling:
Bij brief van 21 maart 2014 heeft de voorzitter van het centraal stembureau uw raad mededeling
gedaan omtrent de benoeming van de leden van de raad van de gemeente Boekel, waaronder de
benoeming van de heer J.M. van Duijnhoven. Deze brief ligt voor u ter inzage.
Aangezien de heer Van Duijnhoven vanwege verblijf in het buitenland niet voor 26 maart 2014
heeft kunnen reageren op zijn benoemd verklaring, is hij bij het onderzoek van de geloofsbrieven
en de toelating van de nieuw benoemde leden van de raad op 26 maart 2014 buiten beschouwing
gelaten. Op 31 maart 2014 heeft de heer Van Duijnhoven zijn benoeming aanvaard, reden
waarom thans het onderzoek van zijn geloofsbrief alsmede het besluit omtrent zijn toelating tot de
raad van de gemeente Boekel aan de orde is.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Besluit van de raad van 26 maart 2014 inzake onderzoek geloofsbrieven en toelating van de
benoemde leden van de raad van de gemeente Boekel.
Beoogd resultaat:
De toelating van het benoemd verklaarde lid Van Duijnhoven.
Keuzemogelijkheden:
n.v.t.
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Argumenten:
Als een benoemd verklaard lid van de raad de benoeming aanvaard en voldoet aan de vereisten
voor het raadslidmaatschap kan betrokkene worden toegelaten tot de raad. De heer Van
Duijnhoven heeft bij brief van 31 maart 2014 zijn benoeming aanvaard. Daarmee heeft hij tijdig
gereageerd op zijn benoeming. De uiterste datum waarop aanvaarding kon geschieden was
3 april 2014. Het onderzoek van zijn geloofsbrief en het besluit omtrent zijn toelating tot de raad is
nu dan ook 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 die de
geloofsbrief en de daarop betrekking hebbende stukken onderzoekt. Deze commissie brengt na
haar onderzoek verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit.
Besluit uw raad tot toelating van de heer Van Duijnhoven dan kan aansluitend beëdiging
plaatsvinden, waarna de heer Van Duijnhoven zijn werkzaamheden als lid van de raad kan
aanvangen.
Financiële gevolgen en dekking:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Communicatie:
n.v.t.
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:
-brief van 21 maart 2014 van de voorzitter van het centraal stembureau
-raadsbesluit van 26 maart 2014 inzake onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde
leden van de raad van de gemeente Boekel.
Bijlagen die zijn bijgevoegd: --
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