GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsvoorstel
Datum voorstel

:

Raadsvergadering : 15-01-2019
Agendapunt

:

Bijlage(n)

:1

Kenmerk

: Griffie

Onderwerp: Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven

Beslispunten
1. Een commissie Onderzoek Geloofsbrieven in te stellen en te benoemen tot lid
van deze commissie mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout, de heer P.A.
Klaassen en de heer M.J. Zwankhuizen.
2. De commissie te verzoeken verslag uit te brengen en een voorstel voor een
besluit te doen met betrekking tot het benoemen van een wethouder met een
tijdbestedingsnorm van 100% in verband met een tussentijdse vacature.
3. De commissie te verzoeken verslag uit te brengen en een voorstel voor een
besluit te doen met betrekking tot de toelating van een raadslid in verband met
een tussentijdse vacature.

Inleiding
De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende
stukken van nieuw benoemde leden. Indien de geloofsbrieven in orde zijn, wordt de
kandidaat benoemd als wethouder dan wel toegelaten tot de raad.
Beoogd effect
Met het instellen van de Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven kan onderzoek
worden gedaan naar de geloofsbrieven en overige stukken. Vervolgens wordt verslag
gedaan en een voorstel voor een besluit uitgebracht.
Argumenten
1. Instellen Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
Op grond van het Reglement van Orde stelt uw raad de commissie Onderzoek
Geloofsbrieven in. Voorgesteld wordt drie leden, te weten [3x raadslid] aan te
wijzen tot leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven c.a.
De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende
stukken van kandidaat wethouders en nieuw benoemde raadsleden.
Kanttekeningen
n.v.t.

cc.:
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Financiele aspecten
n.v.t.
Begrotingswijziging
Nee
Juridische aspecten
Met de geloofsbrief geeft de voorzitter van het centraal stembureau aan de benoemde
kennis van zijn benoeming (artikel V 1 van de Kieswet). Voor dit benoemingsbesluit is
bij ministeriële regeling een model vastgesteld. De benoemde geeft schriftelijk aan of
hij de benoeming aanneemt (artikel V 2 van de Kieswet).
Tegelijk met de mededeling dat hij zijn benoeming aanneemt worden aan de raad
stukken overlegd waaruit blijkt dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van
de raad toegelaten te worden. Dit omvat de volgende stukken: een ondertekende
verklaring met de openbare betrekkingen die hij bekleedt, een uittreksel uit de
basisregistratie personen met zijn woonplaats, geboorteplaats en -datum, en (indien
niet-Nederlander) stukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten van artikel
10, tweede lid, van de Gemeentewet (artikel V 3 van de Kieswet).
Proces en planning
Het onderzoek van de geloofsbrieven moet in een openbare vergadering gebeuren. De
commissie welke de geloofsbrieven onderzoekt brengt verslag uit. Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk.
Evaluatie
n.v.t.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsbesluit
Agendapunt

:

Onderwerp

: Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
Gelet artikel 6 Reglement van Orde.
Gelezen het voorstel van burgemeester en griffier:

Besluit
1. Een commissie Onderzoek Geloofsbrieven in te stellen en te benoemen tot lid
van deze commissie mevrouw M.J. van de Beek-Lindhout, de heer P.A.
Klaassen en de heer M.J. Zwankhuizen.
2. De commissie te verzoeken verslag uit te brengen en een voorstel voor een
besluit te doen met betrekking tot het benoemen van een wethouder met een
tijdbestedingsnorm van 100% in verband met een tussentijdse vacature.
3. De commissie te verzoeken verslag uit te brengen en een voorstel voor een
besluit te doen met betrekking tot de toelating van een raadslid in verband met
een tussentijdse vacature.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 15 januari 2019

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
voorzitter
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