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Onderwerp: Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven voor de kandidaat wethouders en 
raadsleden

Steenbergen; 23 mei 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 wordt een nieuwe coalitie gevormd en 
daarmee een nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. De partijen 
Gewoon Lokaal!, WD en Progressief Samen hebben na een periode van informatie en formatie 
besloten om samen als coalitie verder te gaan. Uit de coalitieonderhandelingen wordt aan uw raad 
voorgesteld vier wethouders te benoemen, te weten de heer N. Baali, de heer C.A.A.M. Gommeren, 
mevrouw E.M.J. Prent en de heer M.H.H.I. Remery.

Alvorens zij benoemd kunnen worden dient een commissie onderzoek geloofsbrieven ingesteld te 
worden om vast te stellen dat er geen belemmeringen zijn voor het uitvoeren van het 
wethouderschap. Na de benoeming van de wethouders vallen plaatsen vrij in de gemeenteraad. 
Alvorens de nieuwe leden toegelaten kunnen worden, wordt door een commissie onderzoek 
geloofsbrieven onderzocht of dat er geen belemmeringen zijn voor het raadslidmaatschap.

2. Achtergrond
Op grond van artikel 38 van het Reglement van orde van de gemeenteraad wordt bij de benoeming 
van wethouders een commissie onderzoek geloofsbrieven ingesteld bestaande uit drie leden van 
uw raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven van de kandidaat wethouder en gaat hierbij 
na of dat voor benoeming voldaan wordt aan de vereisten zoals die door de Gemeentewet en door 
het reglement zijn bepaald. De commissie brengt advies uit aan de gemeenteraad. U wordt 
voorgesteld uit uw midden een commissie samen te stellen bestaande uit de heren W.J.P.M. Maas, 
A.J.D. Kouwen en T.C.J. Huisman.

3. Overwegingen
In artikel 35 van de Gemeentewet is bepaald dat het aan de raad is om wethouders te benoemen. 
De benoeming van wethouders vindt plaats volgens de in het Reglement van orde vastgestelde 
procedure. De door uw raad benoemde commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de vereiste 
stukken onderzocht en stelt u in kennis van de uitkomsten van dit onderzoek.

Vanwege dat drie leden uit uw raad kandidaat zijn voor het wethouderschap vallen na benoeming 
drie plaatsen vrij. Voor de installatie van drie nieuwe raadsleden dient een procedure voor het 
onderzoeken van de geloofsbrieven plaats te vinden, zoals bepaald in de Gemeentewet en in de
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Kieswet. U wordt voorgesteld om voor deze procedure de commissie, bestaande uit de heren Maas, 
Kouwen en Huisman, in stand te laten.

4. Middelen
n.v.t.

5. Duurzaamheid
n.v.t.

6. Risico's
n.v.t.

7. Communicatie/Aanpak
In de besluitvormende vergadering wordt na besluit over dit voorstel de commissie direct gevraagd 
de geloofsbrieven te onderzoeken en in dezelfde vergadering verslag te doen en u advies te geven.

8. Voorstel
U wordt voorgesteld een commissie onderzoek 
W.J.P.M. Maas, A.J.D. Kouwen en T.C.J. Huiş 
en nieuwe raadsleden.

de griffier,

R.A.J. Defilet, MA
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