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Voorstel
De raadscommissie onderzoek geloofsbrieven stelt de raad voor:
1. Te verklaren dat de heer H.M.J. Schuurmans voldoet aan de vereisten voor
het raadslidmaatschap en geen betrekkingen vervult die daarmee
onverenigbaar zijn.
2. Te besluit de heer H.M.J. Schuurmans toe te laten als tijdelijk lid van de raad.
Inleiding
U heeft een raadscommissie van drie leden ingesteld om de geloofsbrieven van de
heer H.M.J. Schuurmans te onderzoeken. Onze commissie brengt verslag uit van dit
onderzoek en doet het voorstel tot toelating van de heer Schuurmans als tijdelijk lid
van de raad.
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Werkwijze
Aan de heer J.A.W.A.M. Verzandvoort is door de voorzitter van de raad op 31 oktober
tijdelijk ontslag verleend als raadslid wegens ziekte. Het tijdelijk ontslag gaat in op
de dag na de bekendmaking van de beslissing. Na 16 weken herleeft op 21 februari
2020 het raadslidmaatschap van rechtswege en eindigt de tijdelijke vervanging van
de heer Schuurmans.
Bij de tijdelijke vervanging van een raadslid wordt de formele procedure doorlopen
van benoeming, onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging. Voor de tijdelijke
vervanging zijn degenen die volgens de mededeling van de voorzitter van het
centraal stembureau daarvoor in aanmerking komen, benaderd. De heer
Schuurmans is op 1 november 2019 van zijn benoeming in kennis gesteld. Hij heeft
zijn benoeming aanvaard.

Argumenten
In de Kieswet (artikel X10, X11 en X12) is het tijdelijk ontslag en de benoeming van
de vervanging van raadsleden bij ziekte of zwangerschap wettelijk geregeld.
De Kieswet bepaalt dat de raad de geloofsbrieven van de benoemde leden
onderzoekt en dat de raad beslist of de benoemde als raadslid worden toegelaten
(artikel V4, eerste lid, Kieswet). Er is te toetsen of aan de wettelijk gestelde eisen
voldaan is door:
-

Te controleren of het kandidaat-raadslid de benoeming aanvaardt;

-

Het aantonen van het ingezetenschap (GW artikel 10) binnen de gemeente
met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP);

-

Het kandidaat-raadslid moet kenbaar maken welke andere functies dan het
raadslidmaatschap hij vervult (GW artikel 12) en aangetoond moet worden
dat hij geen onverenigbare openbare betrekkingen bekleedt (GW artikel 13).

Onze commissie heeft de geloofsbrieven van het benoemde lid onderzocht. Wij
concluderen dat de geloofsbrieven van de heer Schuurmans in orde zijn.
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Kanttekeningen
De nu onderzochte openbare betrekkingen die onverenigbaar zijn met het
raadslidmaatschap zijn niet te verwarren met de nevenfuncties (inclusief hun
hoofdberoep) van de raadsleden.
Financiën
Het vervangend raadslid heeft recht op 100% van de raadsvergoeding en 100% van
de onkostenvergoeding. Het raadslid – dat vervangen wordt – behoudt de volledige
raadsvergoeding, maar ontvangt de helft van de onkostenvergoeding.
Bij substantiële meerkosten zal dit in de bestuursrapportage vermeld worden.

De raadscommissie onderzoek geloofsbrieven,

C.H.M. van den Elzen

Y.T.

A.F.J. van der Vossen

Vos
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