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RAADSVOORSTEL

Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadsleden

Wij stellen voor:
1.

vast te stellen dat er geen geschillen met betrekking tot de verkiezing zijn
gerezen;

2.

na het onderzoek van de geloofsbrieven te besluiten over de toelating van de
benoemde leden.

Bestaand kader:
Artikel V4 Kieswet
Artikel 18 Gemeentewet (GW)
Artikel 6 Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom (RvO)
Inleiding:
Volgens artikel V4 van de Kieswet moet de raad de geloofsbrieven van nieuw
benoemde raadsleden onderzoeken en beslissen over hun toelating tot de raad.
Daarbij moet de raad nagaan of de benoemden aan de vereisten voor het
lidmaatschap voldoen en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen
vervullen. Ook moet de raad de geschillen beslissen die met betrekking tot de
geloofsbrieven of de verkiezing zelf rijzen.
Op grond van de bij de gemeenteraadsverkiezingen verkregen uitslagen zijn bij
besluit van het centraal stembureau d.d. 21 maart 2014 tot leden van de raad
benoemd verklaard de dames [later in te vullen] en de heren [later in te vullen].
De raad benoemt ter vergadering een commissie van drie leden uit zijn midden. De
voorzitter schorst de vergadering om de commissie in staat te stellen de processenverbaal van het centraal stembureau en van de overige stembureaus te onderzoeken
evenals de geloofsbrieven (artikel 6 RvO).
Argumenten:
1.1 De Kieswet verplicht u tot dit onderzoek.
1.2 Uit de processen-verbaal van het centraal stembureau en de overige
stembureaus blijken geen geschillen met betrekking tot de verkiezing.
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2.1 De benoemdverklaarden hebben allen schriftelijk meegedeeld, dat zij de
benoeming aanvaarden.
2.2 De benoemdverklaarden hebben de bij de Kieswet gevorderde stukken tijdig
overgelegd.
Financiële dekking:
Het aantal raadsleden verandert niet. De kosten blijven dus ook gelijk en zijn in de
begroting voorzien.
Urgentie:
De nieuwe raad vergadert voor het eerst op de dag dat de oude raad aftreedt
(artikel 18 GW). Volgens artikel C4 Kieswet is dat met ingang van de donderdag in de
periode van 23 tot en met 29 maart. Dit betekent dat de raad vóór donderdag 27
maart over de toelating van de raadsleden moet besluiten.
Kanttekeningen:
1

De functies van raadslid en wethouder zijn in beginsel onverenigbaar. Maar op
deze regel bestaan twee uitzonderingen. Een ervan betreft de periode direct na de
raadsverkiezingen tot het aftreden van de wethouders. De wethouders treden af
op het moment dat de nieuwe raad minimaal de helft van de wethouders heeft
benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. Tot die tijd mag een
wethouder die is gekozen als raadslid, tegelijkertijd demissionair wethouder zijn.

2

De beëdiging van de nieuwe raadsleden zal in de vergadering van 27 maart
plaatsvinden.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

J. Broekhuis

griffier

voorzitter

Informatie bij:mw. P.M. Hulspas-Jordaan,e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204
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Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadsleden

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier,
gelet op het bepaalde in
 artikel V4 Kieswet;
 artikel 18 Gemeentewet (GW);
 artikel 6 Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom (RvO),
besluit:
1.

vast te stellen dat er geen geschillen met betrekking tot de verkiezing zijn
gerezen;

2.

de dames [later in te vullen]
en de heren [later in te vullen]
toe te laten als lid van de raad.

Aldus besloten in de vergadering van 26 maart 2014

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

J. Broekhuis

griffier

voorzitter
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