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Onderwerp: MEMO toelaten en beëdigen raadslid in tussentijdse vacature

Aan de raad
Inleiding
Raadslidmaatschap en wethouderschap zijn onverenigbaar. Als een raadslid tot wethouder
benoemd wordt, in dit geval wordt het raadslid Van Zeeland naar verwachting tot wethouder
benoemd, houdt het raadslidmaatschap op zodra de opvolger in de raad is beëdigd. Het is
wenselijk en mogelijk om in dezelfde raadsvergadering de wethouder te benoemen en het
opvolgend raadslid in de tussentijdse vacature in de raad toe te laten en te beëdigen.
Hoe gaat tussentijdse vacaturevervulling in gemeenteraden in zijn werk?
Wanneer in een opengevallen plaats in de raad moet worden voorzien, wordt nagegaan of een
opvolger beschikbaar is op de lijst waarop degene die moet worden vervangen, is gekozen. Van
belang voor opvolging is de volgorde van de lijst zoals die is vastgesteld na de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 door het centraal stembureau. Deze rangschikking geldt dus
gedurende de gehele zittingsperiode.
In volgorde van genoemde rangschikking wordt van de kandidaten nagegaan of zij voor
benoeming in aanmerking komen. Kandidaten komen niet in aanmerking indien een van de
gevallen genoemd in het eerste lid van artikel W 2 van de Kieswet zich voordoet. Met name de
grond dat een kandidaat heeft verklaard niet voor benoeming in aanmerking te willen komen, is
een reden die voorkomt bij het vervullen van een tussentijdse vacature.
De kandidaat die het hoogste op de desbetreffende lijst is geplaatst en waarbij de omstandigheden
van artikel W 2, eerste lid, van de Kieswet niet van toepassing zijn, wordt benoemd verklaard door
de voorzitter van het centraal stembureau.
Uw raad benoemt het nieuwe raadslid dus niet. Dat heeft de voorzitter centraal stembureau
immers al gedaan. Uw raad behandelt wel de toelating en de beëdiging van het nieuwe raadslid.
Toelating houdt in dat een uit uw raad gevormde commissie onderzoek geloofsbrief aan uw raad
rapporteert over haar bevindingen, in dit geval omtrent het onderzoek naar de geloofsbrief van
T.P.M.van den Berkmortel. Indien uw raad overgaat tot toelating, kan het nieuwe lid nog in
diezelfde raadsvergadering worden beëdigd. Het afleggen van de eed of belofte wordt tevens
opgevat als aanvaarden van de benoeming. De voorzitter kan hiernaar echter ook meer expliciet
informeren.
Beslispunten
De raad spreekt zich uit over toelaten van het tussentijds benoemde raadslid T.P.M. van den
Berkmortel, aan de hand van de rapportage door de ad hoc commissie onderzoek geloofsbrief.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De vergadering van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2021.

Beoogd effect
Voorzien in tussentijdse vacature raadslid.

Kanttekeningen
Nadat uw raad vaststelt dat, op basis van onderzoek van de geloofsbrief van T.P.M. van
den Berkmortel zich geen belemmeringen voordoen met betrekking tot het
raadslidmaatschap, en uw raad hem toelaat als raadslid, kan de heer Van den Berkmortel
beëdigd worden. Hij heeft te kennen gegeven de belofte te willen afleggen. Deze legt hij in
de vergadering, in handen van de voorzitter, af (zie bijlage).

Bijlagen
Tekst belofte raadslid.

.

Gemert, 20 januari 2021
De griffier van de gemeenteraad Gemert-Bakel

P.G.J.M. van Boxtel

BIJLAGE: tekst verklaring en belofte raadslid
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering, in
handen van de voorzitter, de volgende eed verklaring en belofte af:

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!"

