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Raadsvoorstel

 

Raadsvergadering  

31 januari 2019  

 

 

Onderwerp 

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven voor benoeming raadslid Huijbregts en 

burgerraadslid Bolluijt. 

 

 

Steenbergen; 16 januari 2019 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

Op verzoek van de fractie van het CDA wordt in de besluitvormende vergadering van 31 januari 

2019 de wettelijke opvolger van mevrouw C.J. Bolluijt-Nijpjes; de heer J.W. Huijbregts benoemd als 

gemeenteraadslid en wordt mevrouw C.J. Bolluijt-Nijpjes geïnstalleerd als burgerraadslid. Voordat 

een raadslid of een burgerraadslid geïnstalleerd kan worden, dienen de geloofsbrieven van de 

kandidaten onderzocht te worden door een door de gemeenteraad ingestelde commissie 

onderzoek geloofsbrieven. 

 

2. Achtergrond 

Het Reglement van orde van de gemeenteraad regelt in artikel 8 de toelating van raadsleden en in 

artikel 51 de toelating van burgerleden. De taak van de commissie onderzoek geloofsbrieven is om 

aan de hand van artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet te toetsen of een kandidaat 

toegelaten kan worden tot (burger)lid van de gemeenteraad. De commissie onderzoekt of de 

kandidaat voldoet aan de vereisten om toegelaten te worden en of er geen belemmeringen zijn voor 

het uitvoeren van zijn werkzaamheden.   

 

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

commissie onderzoek geloofsbrieven kunnen de voorgedragen kandidaten de eed of belofte 

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

 

3. Overwegingen 

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 

het te installeren (burger)raadslid en op het moment dat het gaat om een lid van een fractie die 

onderdeel is van de coalitie wordt geprobeerd een samenstelling te vinden van twee leden van de 

oppositie en een lid van de coalitie. Vanuit die gedachte wordt u voorgesteld de heren T.C.J. 

Huisman, M.H.C.M. Lambers en N.C.J. Broos te benoemen tot lid van de commissie onderzoek 

geloofsbrieven. 
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4. Middelen 

- 

 

5. Risico’s 

- 

 

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 te doen.  

 

7. Voorstel 

U wordt voorgesteld een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen bestaande uit de heren 

T.C.J. Huisman, M.H.C.M. Lambers en N.C.J. Broos voor de installatie van de heer J.W. Huijbregts als 

gemeenteraadslid en mevrouw C.J. Bolluijt-Nijpjes als burgerraadslid in de besluitvormende 

vergadering van 31 januari 2019. 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

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


