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Pre-adviesnr. 29
Agendapunt
Onderwerp Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging 

raadsleden

Middenbeemster, 2 april 2010

Aan de raad

> voorstel
Onderzoeken geloofsbrieven van de heren M. Bakker en P.C. de Waal en beslissen over hun
toelating.

> toelichting
De heren G.H. Hefting en J.R.P.L. Dings zijn op 11 maart jl. geïnstalleerd als raadslid. In uw 
vergadering op 15 april 2010 zal worden voorgesteld om hen tot wethouder te benoemen.
In dat geval ontstaan twee vacatures in de raad. De heer M. Bakker is de eerstvolgende op de 
kandidatenlijst van de Beemster Polder Partij en de heer P.C. de Waal de eerstvolgende op de 
kandidatenlijst van de PvdA bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing die voor benoeming in 
aanmerking komen.
De voorzitter van het centraal stembureau zal in geval van benoeming van genoemde 
wethouderskandidaten de heren M. Bakker en P.C. de Waal tot raadslid benoemen.
Beide heren hebben te kennen gegeven hun benoeming te zullen aanvaarden.
De geloofsbrief bestaat ingevolge artikel V1 van de Kieswet uit de kennisgeving van de voorzitter van 
het centraal stembureau aan de benoemde inzake zijn benoeming.
Tevens hebben zij de op grond van artikel V3 van de Kieswet vereiste stukken overgelegd, te weten 
een door hen ondertekende verklaring inzake openbare betrekkingen en een uittreksel uit de 
Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

De procedure bij het onderzoek van een geloofsbrief en de beëdiging is geregeld in artikel 7 van het 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 
Beemster 2010.
Op grond daarvan stelt de raad een commissie in bestaande uit drie leden van de raad. De 
commissie onderzoekt de geloofsbrieven en brengt schriftelijk verslag uit aan de raad en doet 
daarbij een voorstel voor een besluit.
In geval van een tussentijdse vacaturevervulling, zoals in dit geval, roept de voorzitter nieuw 
benoemde leden van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over hun toelating wordt 
beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.
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> juridische consequenties

N.v.t.

> financiële consequenties
Geen.

Hoogachtend,

H.N.G. Brinkman, 
voorzitter


