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Raadsvergadering d.d. 19 maart 2020

Aan de raad,
Onderwerp
Voorstel tot onderzoek van een geloofsbrief, toelating en beëdiging van een nieuw benoemd
lid van de gemeenteraad.
Raadslid V.T.J.A. van Schaijk heeft aan de voorzitter van uw raad medegedeeld dat zij
ontslag neemt als lid van uw raad.
De voorzitter van het centraal stembureau heeft op 3 februari 2020 de heer R.J.B. van
Heugten uit Beek en Donk, benoemd als haar opvolger. De heer Van Heugten heeft zijn
geloofsbrief ingediend. Deze geloofsbrief is bij de griffier in te zien. Volgens artikel V4 van de
Kieswet zullen de eventuele geschillen die met betrekking tot de geloofsbrief zijn ontstaan
door u moeten worden beslist. Het volgende moet door u worden beoordeeld:


of door de benoemde zijn geloofsbrief is ingediend;



of de benoemde een gewaarmerkt afschrift uit de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens heeft ingediend;



of de benoemde een verklaring heeft ingediend waarop alle openbare betrekkingen
staan die hij bekleedt;



of de benoemde voldoet aan de eisen van het raadslidmaatschap (artikel 10
Gemeentewet);



of de benoemde geen betrekkingen bekleedt, die onverenigbaar zijn met het
raadslidmaatschap (artikel 13 Gemeentewet).

De tekst van de genoemde artikelen uit de Gemeentewet zijn als bijlage bij dit voorstel
gevoegd.
Het onderzoek van de geloofsbrief is geregeld in artikel 4 van het Reglement van orde voor
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Laarbeek 2015. Volgens dit artikel
benoemt uw voorzitter een commissie van drie leden uit uw midden. Zij zijn belast met het
onderzoek van de geloofsbrief en de bijbehorende stukken. Zodra het onderzoek begint,
schorst uw voorzitter tijdelijk de vergadering. Na het onderzoek brengt de commissie
schriftelijk verslag uit aan de vergadering en doet zij een voorstel tot het nemen van een
besluit.
Als na deze procedure de benoemde is toegelaten als raadslid van de gemeente Laarbeek,
dan legt hij de volgende verklaring en belofte af voordat hij zijn functie als raadslid kan
uitoefenen.
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.

Zaaknummer:
Documentnummer:

11286-2020
11286-2020:601248

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.
Dat verklaar en beloof ik!

Ik stel u voor om, als de geloofsbrieven akkoord zijn bevonden, te besluiten om de heer
R.J.B. van Heugten toe te laten tot de raad.
De raadsgriffier van Laarbeek,

M.L.M. van Heijnsbergen

