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Presidiumvergadering 18 januari 2018

Onderwerp:
Vaststelling agenda’s 28 en 29 maart 2018 en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven.

Steenbergen; 2 januari 2018
Aan het presidium,
1. Inleiding
Volgens artikel 7 van het reglement van orde voor de gemeenteraad bepaalt de agendacommissie de
voorlopige agenda voor de beeldvormende en de besluitvormende vergaderingen. In de praktijk
betekent dit dat de stukken die afkomstig zijn uit het presidium, de werkgroep bestuurlijke vernieuwing
of de oordeelvormende en de beeldvormende vergadering door de leden van de respectievelijke
vergaderingen al of niet worden geagendeerd voor behandeling op de agenda van een vergadering. Bij
uitzonderingen wordt de agendacommissie in positie gebracht.
Nu zijn de agenda’s aan de orde voor de besluitvormende raadsvergaderingen van 28 en 29 maart. Het
presidium wordt verzocht deze goed te keuren. Bijkomend onderwerp is de installatie van een
commissie onderzoek geloofsbrieven die na de verkiezingen de geloofsbrieven van een nieuw te
installeren gemeenteraad onderzoekt. Het voorstel is deze nu aan te wijzen zodat deze voorafgaand aan
de raadsvergadering van 28 maart bij elkaar kan komen om de geloofsbrieven van de 19 te installeren
raadsleden te controleren.
2. Achtergrond
Op 28 maart 2018 dient de raad een aantal besluiten te nemen. Zo neemt de raad kennis van de uitslag
van de verkiezingen en heeft de raad (als orgaan waar de verkiezingen over gaan) het recht eventueel te
besluiten tot hertelling of herstemming. Daarnaast onderzoekt de gemeenteraad de geloofsbrieven
van de kandidaat-raadsleden. Hiertoe dient een commissie onderzoek geloofsbrieven ingesteld te
worden. De commissie onderzoek geloofsbrieven onderzoekt of de kandidaat raadsleden voldoen aan
de voorwaarden die de gemeentewet (GW) stelt aan het raadslidmaatschap.
Wettelijk kader:
De gemeentewet (Gw) artikel 12 lid 1 geeft aan: 'De leden van de raad maken openbaar welke
andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen'.
Daarnaast geeft de Kieswet een aantal zaken met betrekking tot het onderzoek van de
geloofsbrieven aan. Artikel V4 van de Kieswet (KW) geeft aan:
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1. Het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing is geschied, onderzoekt de
geloofsbrief onverwijld en beslist of de benoemde als lid van dat orgaan wordt toegelaten.
Daarbij gaat het na, of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen
met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult, en beslist het de geschillen welke met
betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf rijzen. Indien de benoemde voor de eerste
samenkomst van het nieuw gekozen orgaan de voor het lidmaatschap vereiste leeftijd zal
hebben bereikt, wordt daarmee bij het nemen van de beslissing rekening gehouden. De wijze
waarop het onderzoek van de geloofsbrieven van de leden van de Tweede, onderscheidenlijk van
de Eerste Kamer geschiedt, wordt geregeld in het reglement van orde van de desbetreffende
kamer.
2. Het onderzoek van de geloofsbrief strekt zich niet uit tot de geldigheid van de
kandidatenlijsten en van de lijstverbindingen.
3. Betreft het de toelating van degene die is benoemd in een tussentijds opengevallen plaats, dan
strekt het onderzoek zich niet uit tot punten die het verloop van de verkiezing of de vaststelling
van de uitslag betreffen.
4. Ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, kan het vertegenwoordigend orgaan
tot een nieuwe opneming van stembiljetten, zowel uit alle als uit een of meer stembureaus of
provincies, besluiten. De burgemeester of het centraal stembureau, voor zover die de
desbetreffende stembiljetten onder zich heeft, onderscheidenlijk de voorzitter van het centraal
stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, doet deze op verzoek van het
vertegenwoordigend orgaan onverwijld naar dat orgaan overbrengen. Na ontvangst van de
stembiljetten gaat het vertegenwoordigend orgaan onmiddellijk tot de opneming over. Het is
bevoegd daartoe de verzegelde pakken te openen en de inhoud te vergelijken met de processenverbaal van de stembureaus. Bij deze opneming zijn de artikelen N 5, N 8 en N 9 van
overeenkomstige toepassing.
5. Ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, is het vertegenwoordigend orgaan
tevens bevoegd de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 2, te openen. De burgemeester die de
desbetreffende pakken onder zich heeft, doet deze op verzoek van het vertegenwoordigend
orgaan onverwijld naar dat orgaan overbrengen. Na beëindiging van het onderzoek worden de
bescheiden uit de geopende pakken opnieuw ingepakt en verzegeld op de in artikel N 2
voorgeschreven wijze.
Kandidaten voor het raadslidmaatschap dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. In artikel 10
van de gemeentewet wordt dit aangegeven 1. Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men
ingezetene van de gemeente is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het
kiesrecht. Artikel 12 van de gemeentewet geeft aan hoe raadsleden om dienen te gaan met
nevenfuncties: 1. De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap
van de raad zij vervullen. 2. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in
het eerste lid bedoelde functies op het gemeentehuis. Artikel 13 van de gemeentewet geeft aan wie
uitgesloten wordt van het raadslidmaatschap: 1. Een lid van de raad is niet tevens:
a. minister;
b. staatssecretaris;
c. lid van de Raad van State;
d. lid van de Algemene Rekenkamer;
e. Nationale ombudsman;
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;
g. commissaris van de Koning;
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h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

gedeputeerde;
secretaris van de provincie;
griffier van de provincie;
burgemeester;
wethouder;
lid van de rekenkamer;
ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81p, eerste lid;
ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.

Ook zijn hier een aantal uitzonderingsgronden op geformuleerd.
Om de geloofsbrieven van de kandidaat leden te beoordelen wordt voorgesteld hiertoe een commissie
onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de volgende raadsleden in te stellen: mevrouw W.A.M.
Baartmans; de heer M.H.C.M. Lambers en de heer J.H.F. Weerdenburg. De commissie komt in overleg in
de dagen voorafgaand van de vergadering bij elkaar voor de beoordeling van de geloofsbrieven.
3. Voorstel
Het presidium wordt voorgesteld:
1. De agenda’s voor de vergaderingen van 28 en 29 maart 2018 goed te keuren.
2. Het voorstel en besluit betreffende de commissie onderzoek geloofsbrieven op 22 februari 2018
voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
Hoogachtend,
de griffier

de burgemeester

drs. E.P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA
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