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Onderzoek geloofsbrieven
Middenbeemster, 26 februari 2010

Aan de raad
> voorstel
Ik stel u voor
- een onderzoekscommissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit 3 personen te benoemen;
- deze commissie opdracht te geven de geloofsbrieven van de 13 gekozenen op 3 maart 2010 te
onderzoeken en te beoordelen of voldaan wordt aan de eisen van de Gemeentewet, alsmede
onderzoek te doen naar het verloop van de verkiezingen (rechtmatigheid).
> toelichting
Naar aanleiding van de op 3 maart 2010 gehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad
zijn 13 raadsleden benoemd.
De benoemde raadsleden zijn op 5 maart 2010 in de gelegenheid gesteld om uw raad schriftelijk te
laten weten of zij hun benoeming aannemen.
Ingevolge artikel VI van de Kieswet bestaat de geloofsbrief uit de kennisgeving van de voorzitter van
het centraal stembureau aan de benoemde van zijn benoeming.
In artikel V3 is bepaald, dat de benoemde tegelijk met de met de mededeling, dat hij zijn benoeming
aanneemt een door hem ondertekende verklaring dient te overleggen, waarin alle openbare
betrekkingen die hij bekleed vermeld zijn.
Voorts dient een uittreksel uit het persoonsregister te worden overgelegd.
Deze verplichting geldt alleen voor hen, die thans geen raadslid zijn.
Krachtens artikel 7 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de gemeenteraad van Beemster 2010 zullen genoemde stukken in handen worden gesteld van
een door de raad benoemde commissie van drie leden, welke commissie schriftelijk verslag
uitbrengt aan de raad en daarbij een voorstel doet voor een besluit.
Bij de beoordeling van de geloofsbrieven gaat het om de beoordeling of betrokkenen aan de
wettelijke vereisten voor het lidmaatschap voldoen en dat geen met dat lidmaatschap onverenigbare
betrekkingen worden vervuld.
Ingevolge het 3e lid van artikel 7 van het reglement moet de raad ook een oordeel geven over de
rechtmatigheid van de verkiezing. De organisatie en het verloop van de verkiezingen moeten op een
wettige wijze plaatsvinden. De raad moet oordelen op basis van het proces-verbaal van het centraal
stembureau. Bepalend zijn eventuele opmerkingen in de processen-verbaal.
Er van uitgaande dat er geen opmerkingen zijn gemaakt, zal de commissie in haar voorstel moeten
aangeven dat de raad moet oordelen dat de verkiezingen op een juiste en wettige manier hebben
plaatsgevonden en dat er daarom geen aanleiding bestaat om over te gaan tot het hertellen van de
stemmen.
Het verdient aanbeveling een onderzoekscommissie (drie leden) samen te stellen uit de leden die op
3 maart 2010 niet herkiesbaar zijn of niet zijn herkozen. Daarmee wordt voorkomen dat een
raadslid zijn eigen geloofsbrief moet onderzoeken.
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> juridische consequenties
Met het volgen van bovengenoemde procedure voldoet u aan de bepalingen van de Kieswet, de
Gemeentewet en het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad van Beemster 2010.
Het lidmaatschap van de gemeenteraad vangt aan zodra over de toelating is beslist.
De feitelijke werkzaamheden vangen pas aan na het afleggen van de eed of belofte op 11 maart
2010.
> financiële consequenties
Geen.

Hoogachtend,

H.N.G. Brinkman,
voorzitter
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