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Steenbergen, 13 oktober 2014 
  

  

 
  Geachte heer/mevrouw, 
 

 

Betreft benoemd lid van de raad van de gemeente Steenbergen Suijkerbuijk, B.E.D.M. 

(Bart) (m). Ter voldoening aan het bepaalde in artikel V 1, derde lid, van de Kieswet deel ik 

mede, dat bij besluit van het centraal stembureau op maandag 13 oktober 2014 

bovengenoemd persoon is benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente 

Steenbergen. Ingevolge de tweede volzin van dit artikel strekt deze kennisgeving de 

benoemde tot geloofsbrief. 

In verband met deze benoeming breng ik het volgende onder uw aandacht: 

1. Uiterlijk op maandag 20 oktober 2014 moet een schriftelijke mededeling in bezit zijn van 

de raad van de gemeente Steenbergen, waaruit blijkt of hij/zij de benoeming aanneemt. 

Zou u op genoemde datum de hiervoor bedoelde mededeling niet hebben bereikt, dan 

wordt hij/zij geacht de benoeming niet aan te nemen. 

2. Indien hij de benoeming niet aanneemt, moet een schriftelijke mededeling binnen de in 

punt 1 genoemde termijn worden gedaan aan de voorzitter van het centraal 

stembureau. 

Tenslotte wijs ik u nog op het bepaalde in de hieronder afgedrukte leden 1 en 2 van artikel 

V3 van de Kieswet, welke handelen over de over te leggen stukken. 

Artikel V3, eerste en tweede lid, van de Kieswet. 

1. De benoemde legt tegelijk met de mededeling dat hij/zij zijn/haar benoeming aanneemt, 

aan het vertegenwoordigend orgaan een door hem/haar ondertekende verklaring over, 

vermeldende alle openbare betrekkingen die de benoemde bekleedt; 

2. Tenzij de benoemde op het tijdstip van benoeming reeds lid van het 

vertegenwoordigend orgaan was, legt hij/zij tevens een gewaarmerkt afschrift uit de 

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente over, waaruit 

zijn/haar woonplaats, datum en plaats van geboorte blijken. 
 

De voorzitter van het centraal stembureau, 

 

J.A.M. Vos
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