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Onderwerp 
Ontslag mevrouw Korst en beëdiging de heer Huijbregts. 

Steenbergen; 16 april 2015 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Bij mail van 8 januari 2015 heeft mevrouw Korstte kennen gegeven dat zij per 1 apri l 2015 ontslag 
neemt als raadsl id . De heer Van Geel heeft bij brief van 5 maart 2015 laten weten dat hij de 
benoeming tot l id van de gemeenteraad niet zal aannemen. Hierop is de vo lgende kandidaat 
op de l i jst benaderd, de heer J . W. Hui jbregts. De heer Hui jbregts is bereid gevonden als 
raadsl id toe te t reden. 

2. Achtergrond 
Artikel V4 van de Kieswet bepaalt in het eerste lid dat het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de 
verk iez ing is gesch ied , de geloofsbr ie f onderzoekt en besl ist of de b e n o e m d e als l id van dat 
orgaan wordt t oege la ten . Daarb i j gaat het na, of de benoemde aan de vere is ten voor het 
l i dmaa tschap vo ldoe t en geen met het l idmaatschap onverenigbare betrekking vervult. 

3. Overwegingen 
De heer Huijbregts heeft tijdig meegedeeld, dat hij de benoeming aanneemt. Bovendien voldoet hij 
aan de wettelijke vereisten van het raadslidmaatschap. 

De volgende bescheiden zijn toegevoegd aan de stukken: 
- de mededeling van de voorzitter van het centraal stembureau dat het benoemde raadslid zijn 
benoeming aanneemt (artikel V2 lid 3 van de Kieswet); 
- de geloofsbrief van het benoemde raadslid; 
En fysiek is aan de geloofsbrieven toegevoegd: 
- een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. 

4. Voorstel 
Wij stellen u voor deze stukken in handen te stellen van een commissie van onderzoek, als bedoeld in 
artikel 7 van het reglement van orde van de gemeenteraad en daarna te besluiten tot toelating van het 
benoemde raadslid tot de gemeenteraad. Indien de geloofsbrieven in orde bevonden worden, zijn er geen 
beletselen meer om de heer Huijbregts tot de gemeenteraad toe te laten. 
Hoogachtend, , 

Ter inzage ligt: 

dejīÙf̂  de meester 

van deTMi M. Vos drs. E.P.M. van dērlvleer 

ligt: 


