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Raadsvoorstel

Raadsvergadering Agendanummer 

19 december 2019 

Onderwerp 

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven en installatie raadslid Van Es en burgerlid Broos. 

Steenbergen; 2 december 2019 

Aan de raad, 

1. Inleiding

Vanwege dat het niet langer mogelijk bleek de bedrijfsmatige werkzaamheden te combineren met 

het raadslidmaatschap, heeft op 2 december 2019 de heer N.C.J. Broos zijn ontslag ingediend als 

raadslid van de gemeenteraad van Steenbergen. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de 

gemeenteraad. Volgens de opvolging van de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen van 20178 

komt de heer T.P.M. van Es in aanmerking voor het raadslidmaatschap. Met instemming van de 

VVD-fractie wordt de heer Broos voorgedragen als burgerlid. Alvorens zij geïnstalleerd kunnen 

worden dienen de geloofsbrieven, door een door u in te stellen commissie, onderzocht te worden. 

2. Achtergrond

Raadsleden worden op basis van de kieslijst door het hoofd stembureau benoemd. In de 

Gemeentewet is vastgesteld welke functies onverenigbaar zijn met het raadslidmaatschap. Een 

commissie onderzoek geloofsbrieven onderzoekt in de raadsvergadering of dat de kandidaat aan de 

eisen voldoet die aan het raadslidmaatschap worden gesteld. Burgerleden worden op grond van 

dezelfde artikelen uit de Gemeentewet benoemd. Ook voor de benoeming van een burgerlid dienen 

de geloofsbrieven onderzocht te worden. 

Het Reglement van orde van de gemeenteraad regelt in artikel 37 de toelating van raadsleden en in 

artikel 49 de toelichting van burgerleden. De taak van de commissie onderzoek geloofsbrieven is om 

aan de hand van artikelen 10 tot en met 13 en 15 van de Gemeentewet te toetsen of dat een 

kandidaat toegelaten kan worden als (burger)lid van de gemeenteraad en er geen belemmeringen 

zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

Na de controle van de geloofsbrieven en het afleggen van de verklaring van de voorzitter van de 

commissie onderzoek geloofsbrieven leggen de voordragen kandidaten de eed of belofte af om 

toegelaten te worden als lid of als burgerlid van de gemeenteraad. 

3. Overwegingen

Bij de opvolging van een raadslid wordt in de kieslijst nagegaan wie de eerstvolgende 

beschikbare kandidaat is. Tenzij deze persoon de benoeming weigert, kan ter voldoening van 

artikel W1 van de Kieswet de heer Van Es door de voorzitter van het centraal stembureau 

benoemd worden. 

De commissie onderzoek geloofsbrieven bestaat uit drie zittende leden van de gemeenteraad en 

worden door een raadsbesluit benoemd. De leden van de commissie zijn geen lid van de fractie van 
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het te installeren (burger)lid. U wordt voorgesteld een commissie te benoemen bestaande uit 

mevrouw G.M. van Caam, de heer A.F.C.J. van Elzakker en de heet T.C.J. Huisman. 

4. Middelen

n.v.t. 

5. Risico’s

n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak

Na uw besluit worden de leden van de commissie door de voorzitter van de vergadering gevraagd 

de geloofsbrieven te onderzoeken en in dezelfde vergadering verslag hiervan te doen. 

Na onderzoek van de commissie en het afleggen van de verklaring door de voorzitter van de 

commissie onderzoek geloofsbrieven en na het afleggen van eed of belofte kunnen de heer Van Es 

en de heer Broos toegelaten worden als lid van de gemeenteraad en als burgerlid van de 

gemeenteraad. 

7. Voorstel 

U wordt voorgesteld om voor de toelating van de heer Van Es tot lid van de gemeenteraad en voor 

de toelating van de heer Broos als burgerlid een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen 

bestaande uit mevrouw G.M. van Caam, de heer A.F.C.J. van Elzakker en de heet T.C.J. Huisman. 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


