Raadsplein besluitvormend
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Voorstel: Beslisnota benoeming nieuw raadslid ChristenUnie
Bijlage: Ontslagbrief dhr. van Willigen

Voorgesteld besluit raad

Voorstel
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voorstellen

Beslisnota voor de raad
Datum

14 juli 2017

Onderwerp
Versienummer

Beëdiging nieuw raadslid ChristenUnie
0.1

Portefeuillehouder /
Informant
Eenheid/Afdeling
Telefoon
Email
Bijlagen

J. Fransen
raadsgriffie
498 28 56
j.fransen@zwolle.nl
ontslagbrief dhr. van Willigen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. Mw. R. (Ruth) Stoorvogel - Bergman (ChristenUnie) met ingang van 17 juli 2017 toe te
laten als lid van de raad van de gemeente Zwolle;

2

voorstellen

Datum

14 juli 2017

Inleiding
Op 11 juli 2017 heeft dhr. van Willigen schriftelijk aan de voorzitter van de raad laten weten
dat mocht hij benoemd worden als wethouder, hij ontslag neemt als lid van de
gemeenteraad. Naar aanleiding hiervan ontstaat er een vacature in de fractie van de
ChristenUnie.
Beoogd effect
Voorzien in de vacature die ontstaan is in de raadsfractie van de ChristenUnie.
Argumenten
De vacature dient te worden opgevuld.
Door het ontslag van dhr. van Willigen ontstaat een vacature in de fractie van de
ChristenUnie. Conform de gebruikelijke procedure doet de voorzitter van het centraal
stembureau kennisgeving van benoeming van een nieuw raadslid aan de raad. Van het
centraal stembureau is het bericht ontvangen dat mw. R. (Ruth) Stoorvogel - Bergman
benoemd is tot raadslid.
Een commissie uit de raad onderzoekt de geloofsbrieven.
Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie in, bestaande
uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop
betrekking hebbende stukken van het nieuw benoemde lid en de kennisgeving van de
voorzitter van het centraal stembureau. De commissie brengt van zijn bevindingen verslag uit
aan de raad.
Het nieuwe raadslid legt de eed of verklaring en belofte af.
Artikel 9 lid 6 van het Reglement van Orde van het Raadsplein (RvO) stelt dat voor de
vervulling van een tussentijdse vacature, de voorzitter een nieuw benoemd lid oproept voor
de vergadering van de raad, waarin over diens toelating wordt beslist, om de voorgeschreven
eed of verklaring en belofte af te leggen (Gemeentewet artikel 14).
Het nieuwe raadslid maakt nevenfuncties openbaar
Door het ter inzage leggen van een opgave van functies anders dan het lidmaatschap van de
raad wordt invulling gegeven aan de eis tot openbaarmaking van nevenfuncties
(Gemeentewet artikel 12).
Openbaarheid
Deze beslisnota is openbaar
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besluit

Jaargang

2017

Kenmerk

38098

Onderwerp

Commissie geloofsbrieven / beëdiging raadslid

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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