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Registratienummer: 1444001

Datum voorstel: 9 juli 2018 Portefeuillehouder: VanBeek

Commissie Gemeenteraad: 10 juli 2018

Ondenrerp:
Toelating van de heer P.C. de Waal tot lid van de gemeenteraad

Toelichting:
ln de raadsvergadering van 9 juli 2018 is het raadslid de heer J.R.P.L. Dings benoemd tot
wethouder. ln deze ontstane vacature benoemt de voorzitter van het centraal stembureau op
grond van artikel W 1 van de Kieswet de daarvoor in aanmerking komende kandidaat die in de
volgorde, bedoeld in artikel P 19 van de Kieswet, het hoogst is geplaatst op de lijst waarop

degene die moet worden vervangen, is gekozen.
De in aanmerking komende kandidaat is de heer P.C. de Waal.
De heer De Waal is na afloop van de raadsvergadering van 9 juli 2018 benoemd tot lid van de

raad.
De heer de Waal heeft zijn benoeming aanvaard en zijn geloofsbrief overgelegd.

Voorstel:
De raad wordt voorgesteld om op grond van de uitkomsten van het onderzoek van de

commissie die de geloofsbrief onderzoekt, een besluit te nemen over toelating van de heer

De Waaltot lid van de gemeenteraad.

de voorzitter en g riffier van
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voorzitter
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Reg istratienummer: I 444001
Ondenverp: Toelating van de heer P.C. de Waal tot lid van de gemeenteraad

De raad van de gemeente Beemster

gehoord

overuvegende

gelet op

besluit

het rapport van de commissie van onderzoek betreffende de
geloofsbrief van de op 9 juli 2018 tot lid van de gemeenteraad benoemd
verklaarde;

dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;

artikel V 4 en V 12van de Kieswet;

toe te laten als lid van de gemeenteraad:

de heer P.G. de Waalwonende te Middenbeemster.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 10 juli 2018

A.J.M van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


