
Datum voorstel: 19 mei 2022

Raadsvergadering van 19 mei 2022

Portefeuillehouder Burgemeester M.Jansen-van Harten

Behandelend ambtenaar K. Wiesenekker

Sector / taakveld: Griffie

Onderwerp          Toelating raadsleden



Aan de Raad.

Voorstel
De geloofsbrieven van de benoemde raadsleden te onderzoeken en een besluit te nemen 
omtrent de toelating en vervolgens tot beëdiging over te gaan.

Inleiding
In de raadsvergadering van 19 mei 2022 worden mevrouw M. van de Graaf en de heer 
H.J. Molenaar als kandidaat-wethouder voorgedragen. Beiden zijn lid van de raad. Een 
wethouder kan niet tevens lid van de raad zijn. Als genoemde personen tot wethouder 
worden benoemd zullen er twee vacatures in de raad ontstaan. De heer D.P. de Kruif 
heeft ontslag als raadslid genomen. In de drie opengevallen plaatsen dient te worden 
voorzien. Het is mogelijk dit in de raadsvergadering van 19 mei 2022 te doen.

Kader
De Gemeentewet, Kieswet en het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad der gemeente Woudenberg 2022.

Aanpak/uitvoering
Benoeming
Tijdens een schorsing van de raadsvergadering na de beëdiging van de wethouders kan 
door de voorzitter van het centraal stembureau (dat is uw voorzitter) worden overgegaan 
tot benoeming van nieuwe raadsleden. Het betreft de heer K.H.J. van de Wetering van de 
lijst PvdA-GL, de heer V.M. Holleman van de lijst SGP en de heer J. Westenberg van de lijst 
GemeenteBelangen Woudenberg. De benoeming kan terstond worden aangenomen en 
vervolgens kan direct worden overgegaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven en tot 
besluitvorming over de toelating en de beëdiging. 

Onderzoek geloofbrieven
Ter voldoening aan het bepaalde in het Reglement van orde, zal uit uw vergadering een 
commissie van drie leden worden benoemd, die de geloofsbrieven zal onderzoeken. Deze 
commissie wordt bijgestaan door de griffier.
Na dit onderzoek zal de commissie aan u verslag uitbrengen van het onderzoek en 
daarbij een voorstel doen tot het nemen van een besluit over de toelating.

Beëdiging 
De volledige tekst van artikel 14 van de Gemeentewet luidt:

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen legt het nieuwe lid in handen volgende eed 
(verklaring en belofte) af:
“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 
en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal 
vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”
(“Dat verklaar en beloof ik!”)



K. Wiesenekker M. Jansen-van Harten
griffier voorzitter

Bijlagen:
 Conceptbesluit
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