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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4952  

B&W-besluit   --- 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   14 

 

Onderwerp:  

Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadsleden 

 

 

Wij stellen voor te besluiten  

over de toelating van mevrouw A.M. Ruigrok-Schoorl en de heren T.P. Adamse en 

J. van Duffelen als leden van de raad, na onderzoek van de daarop betrekking 

hebbende stukken. 

 

Bestaand kader:  

Kieswet art. V4 

Gemeentewet art. 10 t/m 14 

Reglement van orde voor de gemeenteraad 2006 art. 6. 

 

Inleiding: 

Indien mevrouw Snuif en de heren De Jong en Roelfsema, door de aanvaarding van 

een benoeming tot wethouder, ontslag hebben genomen als raadslid ontstaan er drie 

vacatures in de raad waarin moet worden voorzien. 

Volgens art. V4 van de Kieswet onderzoekt de raad de geloofsbrief van de nieuw 

benoemden en beslist of deze als leden van de raad worden toegelaten. Daarbij gaat 

de raad na of de benoemden aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoen en geen 

met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervullen. 

 

De voorzitter benoemt daartoe ter vergadering een commissie van drie leden uit uw 

midden en schorst de vergadering om de commissie in staat te stellen de 

geloofsbrieven te onderzoeken. 

De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan de vergadering en doet een voorstel 

voor een besluit (Reglement van orde art. 6).  

 

Argumenten: 

De voorzitter van het centraal stembureau heeft mevrouw A.M. Ruigrok-Schoorl en de 

heren T.P. Adamse en J. van Duffelen in deze vacatures benoemd verklaard. 

Zij hebben schriftelijk meegedeeld dat zij hun benoeming aanvaarden en hebben de 

door de Kieswet voorgeschreven stukken tijdig overgelegd. 

 

Financiële dekking: 
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Met de toelating van drie nieuwe leden blijft de raad bestaan uit 19 leden. Er zijn 

geen financiële consequenties.  

 

Urgentie: 

De tot wethouders benoemde raadsleden blijven volgens artikel X 6 van de Kieswet 

nog lid van de raad tot het moment waarop hun opvolgers in de raad zijn toegelaten 

als raadslid. Omdat deze combinatie van functies niet wenselijk is, is het raadzaam zo 

spoedig mogelijk de nieuwe raadsleden toe te laten. 

 

Kanttekeningen: 

Een raadslid kan zijn functie pas uitoefenen als hij in de vergadering van de raad de 

eed of verklaring en belofte heeft afgelegd. 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  J. Broekhuis  

griffier voorzitter 
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Nr.     3. Bestuur\4952 

B&W-besluit   --- 

Uitwisseling    

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   14 

 

 

Onderwerp: 

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 10 t/m 14 Gemeentewet; 

 artikel 6 Reglement van orde voor de gemeenteraad 2011 

 

besluit:  

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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