GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsvoorstel
Datum voorstel

:

Raadsvergadering : 15 januari 2019
Agendapunt

:

Bijlage(n)

: stukken benoeming

Behandeld door

: Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven

Onderwerp: Toelating lid gemeenteraad

Beslispunten
1. Toe te laten als lid van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel de
heer W.J. van de Fliert.
Inleiding
De raad voert het onderzoek naar de geloofsbrieven uit. Vanuit de raad is een
commissie benoemd die onderzoekt of de door de voorzitter van het centraal
stembureau benoemde kandidaten ook voldoen aan de vereisten uit de Gemeentewet.
Overeenkomstig het reglement van orde heeft de raad hiertoe een commissie
Onderzoek Geloofsbrieven (de commissie) ingesteld. De commissie heeft tot taak de
geloofsbrieven en overige daarop betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde
leden te onderzoeken en een voorstel te doen voor een besluit met betrekking tot de
toelating van nieuwe leden tot de gemeenteraad.
Dit voorstel ligt nu voor. De commissie heeft de geloofsbrieven van het benoemde
gemeenteraadslid onderzocht. De commissie komt tot de conclusie dat het door de
voorzitter van het centraal stembureau benoemde raadslid aan alle in de
Gemeentewet gestelde eisen voor het raadslidmaatschap voldoen.
De commissie stelt de raad dan ook voor de onder beslispunt 1. genoemde toe te
laten als lid van de raad van de gemeente Scherpenzeel.
Beoogd effect
Als gevolg van een tussentijdse vacature het aantal raadsleden weer op 13 personen
te brengen.
Argumenten
1. Wettelijke eisen
Leden van de gemeenteraad dienen alvorens te worden toegelaten als lid van
de gemeenteraad aan een aantal wettelijke eisen te voldoen.
Kanttekeningen
n.v.t.

cc.:
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Financiele aspecten
n.v.t.
Begrotingswijziging
Nee
Juridische aspecten
Ingevolge artikel V4 van de Kieswet beslist de raad over de toelating van zijn leden.
Het Reglement van Orde schrijft voor dat bij elke benoeming van nieuwe leden van de
raad de raad een commissie instelt bestaande uit drie leden. Deze commissie
onderzoekt de geloofsbrieven en overige op de toelating betrekking hebbende stukken
van nieuw benoemde raadsleden. Bij het onderzoek wordt de gedragscode betrokken.
Proces en planning
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.

GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsbesluit
Agendapunt

:

Behandeld door : Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven
Onderwerp

: Toelating lid gemeenteraad

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
overwegende dat de Raadscommissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;
gelet op artikel V 4 e.v. van de Kieswet,

Besluit
1. Toe te laten als lid van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel de
heer W.J. van de Fliert.

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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