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Onderwerp
Onderzoek geloofsbrief en toelating tot de gemeenteraad mevrouw I.A. (Ingeborg) Tros

Advies
te besluiten om:
1. mevrouw I.A. (Ingeborg) Tros, wonende te Uden, toe te laten als lid van de raad van de gemeente
Uden.

Inleiding
Op 14 juni 2018 is de heer Gerrit Overmans benoemd als wethouder van de gemeente Hilvarenbeek.
Zoals de heer Overmans terecht aangeeft in zijn schrijven van dezelfde datum, waarin hij per direct zijn
ontslag aanbiedt als raadslid, zijn het wethouder- en raadslidmaatschap wettelijk onverenigbaar en is
deze combinatie van functies niet toegestaan.
Voor deze opengevallen plaats is de voorzitter van het centraal stembureau nagegaan of er een
opvolger beschikbaar is op lijst 7 van de Partij van de Arbeid (artikelen P19, W1 en W2 Kieswet).
Mevrouw I.A. (Ingeborg) Tros is, als kandidaat die het hoogst op de lijst 7 is geplaatst, door de
voorzitter van het centraal stembureau op 21 juni 2018 benoemd tot lid van de raad van de gemeente
Uden. Tegelijkertijd met haar mededeling dat ze deze benoeming aanneemt heeft mevrouw Tros tijdig
de stukken overlegt die nodig zijn voor het onderzoek van de geloofsbrief (artikelen V3 en V4 Kieswet).
Op grond van artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de Raad van gemeente Uden, stelt de Raad uit zijn midden een onderzoekscommissie in,
bestaande uit drie raadsleden. Deze onderzoekt de geloofsbrief (incl. de daarop betrekking hebbende
stukken) en doet in een openbare raadsvergaderingen zijn bevindingen. Indien de Raad besluit tot
toelating, kan een nieuw lid nog in dezelfde raadsvergadering worden beëdigd (artikel 14
Gemeentewet).

Beoogd effect
De Raad spreekt zich uit over het onderzoek van de geloofsbrief en besluit de benoemd verklaarde toe
te laten als lid van de gemeenteraad.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
1.1 mevrouw I.A. (Ingeborg) Tros voldoet aan de wettelijke vereisten voor het raadslidmaatschap
De Commissie van onderzoek van de geloofsbrieven onderzoekt of de door de voorzitter van het
centraal stembureau op 21 juni 2018 benoemde kandidaat ook voldoet aan de wettelijke vereisten. Het
gaat hierbij om een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de
gemeente waarvan zij ingezetene is. Dit ter controle op de vereisten voor het lidmaatschap van de raad
van artikel 10 van de Gemeentewet: een raadslid moet zijn werkelijke woonplaats hebben in de
gemeente waar hij raadslid is, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet van het kiesrecht zijn
uitgesloten. Daarnaast levert de benoemde een door haar ondertekende opgave aan van al zijn
openbare betrekkingen en nevenfuncties (met het oog op eventuele onverenigbare betrekkingen en
functies zoals vermeld in artikel 13 van de Gemeentewet).

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Communicatie
De benoeming en toelating worden kenbaar gemaakt op de voorgeschreven wijze.

Vervolg
Niet van toepassing.

Bijlagen
Niet van toepassing.
Uden, 28 juni 2018
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