GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

18 februari 2019

Voorstel van

:

voorzitter gemeenteraad

Onderwerp

:

Onderzoek geloofsbrief en toelaten benoemd lid van de raad

Portefeuillehouder :

P. Bos

Samenvatting:
Bij brief van 23 januari 2019, ingekomen 29 januari 2019, deelt mevrouw E.P.M. Bevers mede
ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad van Boekel.
Ter vervulling van deze vacature is door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd
verklaard de heer H.H.A. de Bruin.
Voorgesteld besluit:
De heer H.H.A. de Bruin toe te laten als lid van de gemeenteraad van Boekel
Inleiding/probleemstelling:
Door de ontslagname van mevrouw Lisette Bevers als lid van de gemeenteraad van Boekel
ontstaat een vacature. De voorzitter van het centraal stembureau heeft ter invulling van deze
vacature benoemd verklaard de heer H.H.A. de Bruin.
Relatie met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt de ontstane vacature zo snel als mogelijk in te vullen.
Keuzemogelijkheden:
Indien wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten is er geen reden de beoogde kandidaat niet toe
te laten tot de raad.
Argumenten:
Met de ontslagname van mevrouw Bevers ontstaat een vacature waarin door het benoemd
verklaren van de heer H.H.A. de Bruin wordt voorzien door de voorzitter van het centraal
stembureau. De heer de Bruin heeft inmiddels zijn benoeming aanvaard en daarbij de vereiste
bescheiden overgelegd. Als een benoemd verklaard lid van de raad de benoeming aanneemt en
voldoet aan de wettelijke vereisten voor het raadslidmaatschap kan betrokkene worden toegelaten
tot de gemeenteraad.
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
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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 dan kan direct daarna de beëdiging plaatsvinden van de heer De Bruin, waarna
hij zijn werkzaamheden als lid van de gemeenteraad 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 stel
ik u voor de heer H.H.A. de Bruin toe te laten als lid van de gemeenteraad van Boekel.
De voorzitter van de gemeenteraad van Boekel

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage: ontslagbrief mevrouw Bevers
Bijlagen die zijn bijgevoegd:--
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