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Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Onderzoek geloofsbrief en toelating raadslid 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-20-128365  

datum voorstel:   15 mei 2020 

datum collegevergadering:  --- 

datum raadsvergadering:  28 mei 2020  

agendapunt:  2a 

portefeuillehouder:   Dhr. A. van Erk 

behandelend ambtenaar:  Elma Hulspas-Jordaan 

e-mailadres:    e.hulspas@hillegom.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

- te besluiten over de toelating van de heer F.R. Vrijburg als lid van de raad, na onderzoek 

van de daarop betrekking hebbende stukken 

 

 

Inleiding 

Mevrouw J.A. Noort heeft laten weten dat zij haar raadslidmaatschap opzegt. Daardoor ontstaat 

een vacature in de gemeenteraad. Conform de hiervoor geldende procedure heeft de voorzitter 

van het centraal stembureau een nieuw raadslid benoemd. 

 

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. 4 Reglement van orde).  

 

Bestaand kader en context 

Artikel V4 van de Kieswet 

Artikel 10 t/m 14 van de Gemeentewet 

Artikel 4 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad 2016 

 

Beoogd effect 

De vacature in de gemeenteraad zo spoedig mogelijk invullen. 

 

Argumenten 

De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer Vrijburg in deze vacature benoemd 

verklaard. 

De heer Vrijburg heeft schriftelijk meegedeeld dat hij zijn benoeming aanvaardt. 

Hij heeft de door de Kieswet voorgeschreven stukken tijdig overgelegd. 
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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). 

 

Financiële consequenties 

De heer Vrijburg vervangt mevrouw Noort. Er zijn dus geen financiële consequenties. 

 

Urgentie 

In de vacature dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau tot benoeming van de heer  

F.R. Vrijburg. 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk  

griffier burgemeester 
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Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de burgemeester en de griffier, 

 

gelet op het bepaalde in 

- artikel V4 van de Kieswet; 

- artikel 10 t/m 14 van de Gemeentewet; 

- artikel 4 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad 2016, 

 

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

 

 

besluit: 

 

- de heer F.R. Vrijburg toe te laten als lid van de raad. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020, 

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  A. van Erk 
griffier  voorzitter 
 


