RAADSVOORST EL 20 22
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:
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:
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:
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:
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:

:

29 maart 2022
n.v.t.
Burgemeester M. Jansen-van Harten
K. Wiesenekker
griffie
Onderzoek geloofsbrieven/rechtmatigheid verkiezingen/
toelaten raadsleden

Aan de Raad.
Voorstel
1. Op basis van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven een
besluit te nemen met betrekking tot de toelating als lid van de gemeenteraad van
de door de voorzitter van het centraal stembureau benoemde raadsleden;
2. Eveneens op basis van het onderzoek van de commissie onderzoek geloofsbrieven
een oordeel uit te spreken over de rechtmatigheid van de op 16 maart 2022
gehouden gemeenteraadsverkiezingen.

Inleiding
Op 16 maart 2022 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van de raad van de
gemeente Woudenberg. Nadat de gekozen kandidaten hun benoeming tot lid van de raad
hebben aangenomen, dient vervolgens over de toelating van de benoemden als lid van
de gemeenteraad te worden besloten.
Beoogd resultaat
Een besluit tot toelating tot de gemeenteraad van de benoemde leden van de
gemeenteraad. Een oordeel over de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen.
Kader
Het onderzoek van de geloofsbrieven van benoemde raadsleden na een raadsverkiezing
is een taak van de raad in de oude samenstelling. Ook dient de raad een oordeel uit te
spreken over de rechtmatigheid van de gehouden gemeenteraadsverkiezingen. De raad
in de nieuwe samenstelling zal voor de eerste maal in bijeen komen op woensdag 30
maart 2022. Tijdens die eerste zitting dient de beëdiging van de aanwezige toegelaten
leden plaats te vinden. Dit geldt ook diegenen die al zitting hadden in de raad. Leden die
niet aanwezig kunnen zijn zullen in een volgende raadsvergadering worden beëdigd.
Aanpak/uitvoering
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6, lid 1 van het Reglement van orde voor de
vergadering van de raad van de gemeente Woudenberg, is door de voorzitter uit uw
vergadering een commissie van drie leden benoemd, die het onderzoek zal verrichten.

Deze commissie wordt bijgestaan door de griffier. De commissie onderzoekt de
geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken van de benoemde leden en het
proces-verbaal van het centraal stembureau.
In de raadsvergadering zal de commissie aan u verslag uitbrengen van het onderzoek en
daarbij een voorstel doen over het nemen van een besluit tot toelating en het uitspreken
van een oordeel over de rechtmatigheid van de gehouden gemeenteraadsverkiezingen.
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