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Onderwerp
Toelating van de heer V.J. Van den Bosch tot de gemeenteraad.

Steenbergen; 23 maart 2017
Aan de raad,
1. Inleiding

Naar aanleiding van het aftreden van mevrouw Somers-Neutkens is er een vacature/vrijgevallen zetel in
de raad ontstaan. Ter voldoening aan artikel W l van de Kieswet heeft de voorzitter van het centraal
stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad van Steenbergen de daarvoor in aanmerking
komende kandidaat benoemd verklaard. Dit betreft de heer V.J. van den Bosch.
2. Achtergrond

Raadsleden worden op basis van de kieslijst door het hoofd stembureau benoemd. De voorgedragen
kandidaat moet als eerste opvolgingsplaats voorkomen op de geldig verklaarde kandidatenlijst van de
betreffende partij voor de laatstgehouden raadsverkiezingen. De heer Van den Bosch staat als tweede
persoon op de lijst. Met het ontslag van mevrouw Somers-Neutkens is de heer Van den Bosch
benoembaar geworden. Verder worden artikel 10,11,13,15 en 28 van de Gemeentewet overeenkomstig
van toepassing verklaard.
Het onderzoek van de bescheiden betreffende het voorgedragen raadslid geschiedt door een commissie
van onderzoek (artikel 7 Reglement van Orde voor de raad). Bij dit voorstel liggen de betreffende
achterliggende stukken bij de griffie ter inzage. Het betreft dan het uittreksel GBA, de kandidatenlijst
van de laatste verkiezingen, de verklaring ten aanzien van openbare betrekkingen en nevenfuncties.
Ingevolge het bepaalde in de artikelen V4 en V12 van de Kieswet dient uw raad de geloofsbrieven van
het benoemde lid van uw raad te onderzoeken, nadat de benoemde de benoeming heeft aangenomen.
In overeenstemming met het bepaalde in het reglement van orde, zal de voorzitter aan de raad een
voorstel doen voor het instellen van een commissie bestaande uit drie (3) raadsleden, die belast wordt
met het onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw benoemde raadslid.
De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en brengt na haar onderzoek schriftelijk en mondeling
verslag uit aan de raad en doet uw raad vervolgens een voorstel tot de toelating van het benoemde lid.
Indien de commissie niet unaniem oordeelt, moet mede het standpunt van de minderheid kenbaar
gemaakt worden.

Ter inzage ligt:

3. Voorstel

De heer Van den Bosch na het positief advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven toelaten als
lid van de gemeenteraad van Steenbergen.
Hoogachtend,
de griffier
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