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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    Toelaten van de heer J.C. de Wildt tot lid 

van de gemeenteraad  

 

Middenbeemster, 12 november 2014  

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Omdat de heer L.D.J. Fabriek ontslag heeft genomen als raadslid is een vacature ontstaan in de 

gemeenteraad. 

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

De voorzitter van het centraal stembureau heeft op 27oktober 2014 de heer J.C. de Wildt benoemd 

tot raadslid omdat hij de eerstvolgende op de kandidatenlijst van het CDA is bij de afgelopen 

gemeenteraadsverkiezingen, die voor benoeming in aanmerking komt. 

De heer de Wildt heeft zijn benoeming aanvaard en zijn geloofsbrief overgelegd. 

 

Een door de raad in de vergadering van 2 december 2014 in te stellen commissie zal de geloofsbrief 

onderzoeken en zal bij dit agendapunt schriftelijk verslag uitbrengen aan de raad en daarbij een 

voorstel doen voor een besluit. 

 

De procedure voor de beëdiging is geregeld in artikel 7 van het Reglement van orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010. 

In geval van een tussentijdse vacaturevervulling, zoals in dit geval, roept de voorzitter een nieuw 

benoemd lid van de raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt beslist  

om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen. 

 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Invulling vacature in de gemeenteraad. 

 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Geen. 

  

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

N.v.t. 

 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

N.v.t. 

 



 

 
 blz.2 van 2  

 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de onderzoekscommissie geloofsbrieven een 

beslissing nemen over toelating van de heer J.C. de Wildt tot lid van de gemeenteraad. 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

Zoals gebruikelijk bij benoemingen voor de raadscommissie en gemeenteraad: vermelding op de 

website en op de gemeentepagina in de Binnendijks. 


