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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL     

 

 
Registratienummer 1222015 
Bijlage(n) - 
Onderwerp Benoemen leden van een onderzoekscommissie voor het 

onderzoeken van de geloofsbrief van mevrouw  
I.L. Bregman-Middelburg.  

 
Middenbeemster,  25 augustus 2015  

 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling  
Mevrouw I. Fidder-Langerijs heeft op 30 juli 2015 haar ontslag ingediend voor de functie van 
lid van de gemeenteraad. 
 
Oplossingsrichting 
Voor deze vacature heeft de voorzitter van het centraal stembureau op 18 augustus 2015 
mevrouw I.L. Bregman-Middelburg benoemd tot raadslid.  
Mevrouw Bregman heeft haar benoeming aanvaard en haar geloofsbrief overgelegd.  
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 heeft mevrouw Bregman de op grond van artikel V3 van de Kieswet vereiste stukken 
overgelegd, te weten een door haar ondertekende verklaring inzake openbare betrekkingen 
en een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. 
 
U wordt voorgesteld de geloofsbrief te onderzoeken. 
 
De procedure bij het onderzoek van een geloofsbrief 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 geloofsbrief en brengt schriftelijk verslag uit aan de raad en 
doet daarbij een voorstel voor een besluit. 
 
Bij het onderzoek gaat de commissie na of de benoemde voldoet aan de vereisten voor het 
lidmaatschap en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult.  
De vereisten voor toelating zijn: 18 jaar oud zijn, niet van het kiesrecht zijn uitgesloten en 
ingezetene van de gemeente zijn. De met het lidmaatschap onverenigbare betrekkingen zijn 
genoemd in artikel 13 van de Gemeentewet.  
 
De vergadering van de raad wordt geschorst, totdat de commissie verslag kan uitbrengen 
van haar bevindingen. De raad neemt terstond een beslissing omtrent de toelating, waarna 
de beëdiging kan plaatsvinden. 
 



 

2 van 2 
 

Meetbare doelstelling 
Invulling vacature in de gemeenteraad. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
  
Overige consequenties 
N.v.t. 
 
Monitoring evaluatie 
N.v.t. 
 
Voorgesteld besluit 
Een onderzoekscommissie, bestaande uit 3 personen, te benoemen en deze commissie 
opdracht te geven de geloofsbrief van mevrouw I.L. Bregman-Middelburg te onderzoeken en 
te beoordelen of voldaan wordt aan de eisen van de Gemeentewet. 
 
Communicatie 
N.v.t. 
 


