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Aan de Raad.

Voorstel
De toegelaten leden van de gemeenteraad leggen in handen van de voorzitter de 
voorgeschreven eed of verklaring en belofte af.

Inleiding
In de raadsvergadering van 29 maart 2022 is beslist over de toelating van de op 
16 maart 2022 gekozen en vervolgens op 21 maart 2022 benoemde leden van de 
gemeenteraad.

Kader
Op 30 maart 2022 komt de raad in de nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen. 
Voordat de raadsleden hun functie kunnen uitoefenen leggen de toegelaten leden van de 
raad in nieuwe samenstelling de eed of de verklaring en de belofte af (artikel 14 
Gemeentewet). 

Aanpak/uitvoering 
Dit voorstel hoort bij de oproep/agenda voor de raadsvergadering van 30 maart 2022. 
Deze oproep/agenda wordt tevens beschouwd als oproep, als bedoeld in artikel 6, lid 3, 
van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad van de gemeente Woudenberg. In dit artikel is bepaald dat de toegelaten leden 
worden opgeroepen de in de Gemeentewet voorgeschreven eed of verklaring en belofte 
af te leggen. Leden die niet aanwezig kunnen zijn worden in een volgende vergadering 
beëdigd.



De tekst van artikel 14 van de Gemeentewet luidt:

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de 
vergadering, in handen van de voorzitter, de 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
Raadsgriffier                                                                    Burgemeester
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