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WAT IS HET VOORSTEL?
1) Het benoemde raadslid, de heer S.W.G.A.M. Bogaers, toe te laten tot de gemeenteraad van Laren;
2) De heer Bogaers (LB) te benoemen tot lid van Commissie R&I.
WAAROM LIGT DIT VOORSTEL NU VOOR AAN DE RAAD?
Door het overlijden van de heer E.H.J. Wortel op 29 mei 2017 is een vacature ontstaan. In zijn
opvolging dient te worden voorzien. Met inachtneming van de bepalingen van de Kieswet is hiervoor
bereid gevonden de heer S.W.G.A.M. Bogaers. De heer Bogaers is op 12 juni 2017 door de voorzitter
van het centraal stembureau benoemd tot lid van de gemeenteraad van Laren.
Tevens is een vacature ontstaan in raadscommissie R&I. De heer Bogaers heeft aangegeven plaats
te willen nemen in deze commissie.
WAAR GAAT HET VOORSTEL OVER EN WAT IS DE DOELSTELLING EN HET BEOOGD EFFECT?
Ten behoeve van de toelating tot uw raad dient een commissie uit uw midden de geloofsbrief van de
heer Bogaers en de daarop betrekking hebbende stukken te onderzoeken. Deze commissie,
bestaande uit 3 raadsleden, wordt ingesteld door de raadsvoorzitter (artikel 5 Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren). Het onderzoek van de
raadscommissie houdt onder andere in dat de vereisten waaraan een nieuw raadslid moet voldoen
worden onderzocht, zoals het zijn van ingezetene van deze gemeente en of er (geen) sprake is van
onverenigbare betrekkingen. Indien het onderzoek van de raadscommissie geen beletselen oplevert
kan worden besloten tot toelating tot uw raad. Na uw besluit dient de heer Bogaers, conform artikel 14
van de Gemeentewet, de eed of verklaring en belofte af te leggen.
WAT IS HET VASTGESTELDE WETTELIJK- EN BELEIDSKADER?
Artikel 5 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad’, het bepaalde dienaangaande in de ‘Verordening op de raadscommissies Laren’, de
Gemeentewet en de Kieswet.
WAT IS HET DUURZAAMHEIDASPECT VAN DIT VOORSTEL?
N.v.t.
WIE ZIJN BELANGHEBBENDEN EN WAT VOOR GEVOLGEN HEEFT HET VOORSTEL VOOR HEN?
Belanghebbenden zijn de heer Bogaers en de gemeenteraad.
WELKE RELATIE HEEFT DIT VOORSTEL MET DE BEL-GEMEENTEN EN DE BEL COMBINATIE?
N.v.t.

WELKE FINANCIËLE MIDDELEN ZIJN MET HET BESLUIT GEMOEID?
N.v.t.
WAT ZIJN ALTERNATIEVEN VOOR HET VOORSTEL EN DE CONSEQUENTIES HIERVAN?
Er zijn geen alternatieven. Ingeval van een vacature in de raad geven de Gemeentewet en de
Kieswet dwingend aan welke procedure dient te worden gevolgd.
WELKE AFSPRAKEN MAKEN WE OVER UITVOERING, REALISATIE, COMMUNICATIE EN RAPPORTAGE AAN RAAD
EN BELANGHEBBENDEN?
De heer Bogaers heeft desgevraagd aangegeven de belofte te willen afleggen.
BIJLAGEN
- Geloofsbrief van de heer S.W.G.A.M. Bogaers (ter inzage op de griffie, vertrouwelijk)
- Concept raadsbesluit
ACHTERLIGGENDE STUKKEN
N.v.t.
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