MEMO:
Toelaten en beëdigen raadslid in tussentijdse vacature
Toelichting
Om als raadslid te kunnen functioneren dient een drietal stappen gezet te worden, namelijk:
1. benoeming
2. toelating
3. beëdiging
benoeming
Op basis van de kandidatenlijst en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gaat de
voorzitter van het hoofd stembureau over tot benoeming. In dit geval is sprake van een
tussentijdse vacature die is ontstaan na achtereenvolgens het door raadslid Bevers-Van
Vijfeijken en raadslid Van Tienen genomen ontslag. De voorzitter van het hoofd stembureau
heeft in deze tussentijdse vacature nu de heer Henk van Eck benoemd.
toelating
Door een ad-hoc commissie bestaande uit drie raadsleden wordt de geloofsbrief van het
benoemde raadslid onderzocht. Deze commissie, i.c. bestaande uit de leden Van den Elsen,
Van den Heuvel, en Mastenbroek, zal haar onderzoek verrichten direct voorafgaande aan de
raadsvergadering op 10 maart. Tijdens de raadsvergadering rapporteert de commissie haar
bevindingen en overlegt zij het ter zake opgemaakte proces verbaal. De ad-hoc commissie is
daarna opgeheven.
De raad concludeert op basis van de rapportage of het benoemde raadslid Van Eck kan
worden toegelaten, of niet. In het laatste geval zal worden aangegeven welk wettelijk
vereiste toelating verhindert.
beëdiging
Ook als een raadslid is benoemd én is toegelaten kan dat raadslid nog niet direct met de
werkzaamheden als raadslid aanvangen. Daarvoor is namelijk vereist dat in de vergadering,
in handen van de voorzitter, de eed (verklaring en belofte) is afgelegd.
Ofschoon dat niet hoeft is in dit geval gekozen voor het in dezelfde raadsvergadering
toelaten en beëdigen. Door dit in het begin van de vergadering uit te voeren kan het nieuwe
raadslid aansluitend deelnemen aan de verdere raadsvergadering.
De heer Van Eck heeft aangegeven de verklaring en belofte te willen afleggen.

Deze luidt:
Voorzitter: Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
Raadslid: Dat verklaar en beloof ik!

