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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4181  

B&W-besluit   -- 

Uitwisseling   -- 

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   2a 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

 

 

Wij stellen voorWij stellen voorWij stellen voorWij stellen voor    

te besluiten over de toelating van mevrouw M.C. van der Erf als lid van de raad, na 

onderzoek van de daarop betrekking hebbende stukken 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Kieswet artikel V4, X1, X10-X12 

Gemeentewet artikel 10 t/m 14 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

Reglement van orde voor de gemeenteraad 2011 artikel 6 

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 24 mei heeft mevrouw A. van Dijk, raadslid voor de PvdA, een verzoek ingediend 

om tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling. Zij heeft verzocht het tijdelijk 

ontslag op 24 juli te laten ingaan. 

De voorzitter van de raad is bevoegd op dit verzoek te beslissen en heeft het verzoek 

ingewilligd. Op 24 juli ontstond aldus een vacature in de raad. 

 

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

benoemde en beslist of deze als lid van de raad wordt toegelaten. Daarbij gaat de 

raad na of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met 

het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult (art. 10 t/m 13 Gemeentewet). 

 

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 geloofsbrief 

te onderzoeken. 

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

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

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

De voorzitter van het centraal stembureau heeft mevrouw Van der Erf in deze 

vacature benoemd verklaard. 
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Mevrouw Van der Erf heeft schriftelijk meegedeeld dat zij haar benoeming aanvaardt. 

Zij heeft de door de Kieswet voorgeschreven stukken tijdig overgelegd. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Volgens art. 1a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden behoudt het 

raadslid dat vervangen wordt de raadsvergoeding en de helft van de 

onkostenvergoeding. Dat de onkostenvergoeding gedeeltelijk wordt voortgezet, heeft 

als reden dat aangegane verplichtingen zoals abonnementen blijven doorlopen. De 

vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding. 

Deze relatief geringe verhoging van de kosten kan worden opgevangen binnen 

Programma 5, prestatieveld Bestuur. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

In de vacature dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

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

de eed of verklaring en belofte heeft afgelegd (art.14 Gemeentewet). 

− Het raadslidmaatschap van degene aan wie tijdelijk ontslag is verleend, herleeft 

van rechtswege na zestien weken (op 13 november 2013). Op hetzelfde moment 

vervalt het raadslidmaatschap van de vervanger van rechtswege. 

 

 

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

griffier burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Besluit van de burgemeester van 7 juni 2013 tot inwilliging van het verzoek van mevrouw A. van Dijk om 

tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling met ingang van 24 juli 2013. 

Informatie bij: dhr. A.J. Jaspers, Plv.griffier, j.jaspers@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 234 
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Nr.     3. Bestuur\4181 

B&W-besluit   -- 

Uitwisseling   -- 

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   2a 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier, 

 

gelet op het besluit van de burgemeester van 7 juni 2013 tot inwilliging van het 

verzoek van mevrouw A. van Dijk om tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en 

bevalling met ingang van 24 juli 2013, 

 

gelet op het bepaalde in  

− artikel V4, X1, X10-X12 van de Kieswet; 

− artikel 10 t/m 14 van de Gemeentewet; 

− het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden; 

− artikel 6 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad 2011, 

 

gehoord het voorstel van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrief, 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

mevrouw M.C. van der Erf toe te laten als lid van de raad. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 september 2013. 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
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