Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 27 maart 2018
Agendanummer: 7
Team: Griffie
Zaaknr.
Onderwerp: onderzoek geloofsbrieven en toelaten raadsleden gemeenteraadsverkiezingen 2018

Aan de raad
Inleiding
Het is aan de gemeenteraad, in huidige samenstelling, om een oordeel te geven over de
geloofsbrief van de nieuw benoemde raadsleden en te besluiten over toelaten van raadsleden.
Beslispunten
Voorgesteld wordt
1. De gekozen, i.e. benoemde, 23 raadsleden gelet op het onderzoek naar de
geloofsbrief toe te laten, dan wel
2. Vanwege via de geloofsbrief geconstateerde wettelijke belemmeringen één of meer
raadsleden niet toe te laten.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
- De openbare raadsvergadering d.d. 27 maart 2018
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
- Het centraal stembureau d.d. 23 maart 2018
- Ad hoc commissie onderzoek geloofsbrieven uit de raad d.d. 27 maart 2018
Toelichting
Het is aan de huidige gemeenteraad om de geloofsbrief te onderzoeken van de nieuw
gekozen raadsleden. De huidige raad is, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 21
maart, op 28 maart 2018 om 24.00 uur formeel niet meer in functie. Het onderzoek wordt
daarom uitgevoerd door deze raad in zijn openbare vergadering d.d. 27 maart 2018.
Op grond van de verkiezingsuitslag zijn 23 raadsleden gekozen. Het centraal stembureau
stelt op vrijdag 23 maart de uitslag definitief vast en legt vast welke raadsleden zijn gekozen
en benoemd kunnen worden gelet op geloofsbrieven en al dan niet aanvaarden van het
raadslidmaatschap. Het gekozen raadslid Verkampen heeft niet aanvaard, met als gevolg dat
het raadslid Van Den Elsen is benoemd.
Het onderzoek naar de geloofsbrief bepaalt of de raadsleden worden toegelaten. Bedoeld
onderzoek én de mondelinge rapportage van bevindingen op dat punt door de ad hoc
raadscommissie, zijn nu op 27 maart aan de orde.
In de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, 29 maart a.s., volgt op de
benoeming en de toelating nog het moment van uitspreken van de eed of de belofte.

Uitvoering
De raad onderzoekt en beoordeelt op basis van de geloofsbrief of een raadslid voldoet aan
de wettelijke vereisten, zoals leeftijd en woonplaats. Daarnaast wordt getoetst op verboden
betrekkingen. Een raadslid kan bijvoorbeeld niet tevens minister zijn, of ambtenaar van de
gemeente Gemert-Bakel.
Het oordeel van de raad wordt voorbereid door een ad hoc commissie uit de gemeenteraad
belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de op basis van de verkiezingen
benoemde raadsleden. Met betrekking tot het geloofsbrievenonderzoek brengt de
commissie mondeling verslag uit en rapporteert zij in de openbare raadsvergadering d.d. 27
maart omtrent haar bevindingen. Voorts is het aan de raad om te besluiten over de toelating
van de gekozen c.q. benoemde raadsleden.
Bijlagen
Proces verbaal centraal stembureau (beschikbaar vanaf 10.30 uur 23 maart 2018)

Gemert, 23 maart 2018

de griffier
P.G.J.M. van Boxtel

