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Toelating van drie nieuwe leden van de gemeenteraad

K. Wiesenekker
Griffie

Aan de Raad.
Voorstel
De commissie onderzoek geloofsbrieven adviseert de raad om mevrouw K.E.
Schipper en de heren H.M. van Veldhuizen en K.H.J. van de Wetering toe te laten
tot lid van de gemeenteraad.
Inleiding
Mevrouw K.E. Schipper, de heer H.M. van Veldhuizen en heer K.H.J. van de Wetering allen
te Woudenberg zijn door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd tot lid van
de gemeenteraad. De geloofsbrieven van de benoemde leden zijn onderzocht
door een commissie van drie raadleden. Deze commissie is door de voorzitter van de
raad benoemd. De commissie heeft de geloofsbrieven in orde bevonden en adviseert de
raad te besluiten de benoemde leden tot lid van de raad toe te laten.
Kader
Gemeentewet en Kieswet.
Argumenten
De heer S. Smit heeft met ingang van 1 maart 2020 ontslag genomen als raadslid van de
gemeente Woudenberg. De heer A. Vink en de heer J.C. van den Dool hebben met ingang
van 1 april 2020 ontslag genomen. De hierdoor ontstane raadsvacatures dienen te
worden opgevuld. Mevrouw Schipper en de heren Van Veldhuizen en Van de Wetering zijn
benoemd als lid van de raad en hebben binnen de daarvoor in de Kieswet gestelde
termijn mededeling gedaan de benoeming aan te nemen. De raad dient nu over hun
toelating te beslissen.
Aanpak/uitvoering
De beslissing betreffende de toelating van een benoemde ter vervulling van een open
gevallen plaats moet ingevolge artikel V 12 van de kieswet onverwijld worden genomen.
Nadat tot toelating van de raadsleden is besloten kan direct tot beëdiging worden
overgegaan.
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Bijlagen:
 Concept-raadsbesluit
 Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven, inclusief notitie van de griffier



