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Te nemen besluit:
De heer G.W. de Ruiter toelaten tot de raad.

Waarom dit voorstel en wat is het effect
Door de benoeming van raadslid M. van der Neut tot wethouder ontstaat er een vacature
in de raad. De voorzitter van het centraal stembureau (de burgemeester) heeft daarom
de heer G.W. de Ruiter als lid van de raad benoemd.
De heer G.W. de Ruiter heeft zijn benoeming als lid van de raad aangenomen.
Onderzoek geloofsbrieven
Om de heer G.W. de Ruiter toe te laten als raadslid moeten zijn geloofsbrieven
onderzocht worden. Daarbij wordt bekeken of hij voldoet aan de vereisten voor
benoeming als raadslid, zoals genoemd in de Gemeentewet. Een commissie uit de raad
onderzoekt de geloofsbrieven. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop
betrekking hebbende stukken van het nieuw benoemde lid en de kennisgeving van de
voorzitter van het centraal stembureau. De commissie brengt van zijn bevindingen
verslag uit aan de raad.
De commissie zal beoordelen of:
1. de geloofsbrief voldoet aan de eisen van Kieswet;
2. voldaan wordt aan de vereisten in de Gemeentewet voor het lidmaatschap van de
raad en of de benoemde geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking(en)
vervuld (zie de artikelen 10, 13 en 15 Gemeentewet en artikel 5 van het Reglement
van de Orde 2018).
Na positief advies van de commissie van de geloofsbrieven moet de raad een besluit
nemen over de toelating van het nieuwe raadslid. Vervolgens moet het nieuw benoemde
lid de eed of de verklaring en belofte afleggen om het ambt van raadslid daadwerkelijk te
kunnen uitoefenen.
Effect
Effect van de toelating is dat heer De Ruiter na het afleggen van de eed of belofte als
raadslid kan optreden.

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

Argumentatie:
Om een nieuw benoemd raadslid toe te laten tot de raad:
- moeten de geloofsbrieven onderzocht worden en
- moet bekeken worden of het nieuw toe te laten lid voldoet aan de vereisten voor toelating
tot de raad en
- geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult (zoals genoemd in de
Gemeentewet).
Kanttekeningen en risico’s
N.v.t.
Financiën
N.v.t.
VN-verdrag rechten van mensen met een beperking
Indien nodig worden er voorzieningen getroffen.
Communicatie
Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Het betreft uitvoering van de Kieswet, Gemeentewet en het Reglement van Orde 2018.
Planning en evaluatie
N.v.t.
de griffier,

de burgemeester,

J.A. Bannink.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 16 april 2019;
gehoord het advies van de commissie, die de geloofsbrieven heeft onderzocht,
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Kieswet;
gelet op artikel 5 van het Reglement van Orde 2018;
besluit:
de heer G.W. de Ruiter toe te laten tot de raad van de gemeente Berkelland.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
16 april 2019
de griffier,

de voorzitter,
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