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Bijlagen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1

De heer A.J.M. (Ron) Klappe (Swollwacht) met ingang van 4 juni 2018 toe te laten als lid van de
raad van de gemeente Zwolle
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voorstel

Datum

24 mei 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding
De raad wordt in deze zelfde vergadering voorgesteld om een nieuwe wethouder te benoemen.
De beoogde wethouder, de heer W. (William) Dogger is op het moment van zijn benoeming lid van de
raad. Indien de raad overgaat tot benoeming van het genoemd raadslid tot wethouder ontstaat een
vacature in de fractie van Swollwacht. Conform de gebruikelijke procedure doet de voorzitter van het
centraal stembureau kennisgeving van benoeming aan de raad.

Beoogd effect
Voorzien in de vacature die ontstaat in de raadsfractie van Swollwacht na benoeming van de heer
Dogger tot wethouder.
Argumenten
Het wethouderschap is onverenigbaar met het raadslidmaatschap.
Het raadslid dat tot wethouder wordt benoemd en die benoeming aanvaardt, verliest van rechtswege
het raadslidmaatschap. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het
tijdstip waarop de benoeming tot wethouder wordt aanvaard (Gemeentewet artikel 13 lid 2 b).
De vacature dient te worden opgevuld.
Door de benoeming van een raadslid tot wethouder ontstaat een vacature in de fractie van Swollwacht.
Conform de gebruikelijke procedure doet de voorzitter van het centraal stembureau kennisgeving van
benoeming van een nieuw raadslid aan de raad.
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 (RVO) stelt dat voor de vervulling van een tussentijdse
vacature, de voorzitter het 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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De voorzitter, heer drs. H.J. Meijer

De griffier, heer A.B.M. ten Have
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besluit

Jaargang

2018

Kenmerk

46314

Onderwerp

Onderzoek geloofsbrieven / Beediging nieuw raadslid Swollwacht

De raad van de gemeente Zwolle;

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

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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