Raadsvoorstel
Onderzoek geloofsbrieven, toelating en installatie raadslid
11 november 2020
Agendapunt: 5
Behandeling: besluitvormend (v.w.b. toelating)
Onderwerp:
Datum:

Portefeuillehouder(s):
Steller:

n.v.t.
Pieter Norder

1. Voorstel
Voorgesteld wordt de geloofsbrieven van het, door de voorzitter van het centraal
stembureau, benoemde raadslid te onderzoeken en vervolgens over te gaan tot toelating en
installatie van mevrouw Doesburg als lid van de raad.
2. Vacature door de wethouderbenoeming van het raadslid Th. de Vries
Onlangs - tijdens de raadsvergadering op 28 oktober jongstleden - is de heer Th. de Vries
benoemd als wethouder van Het Hogeland, waardoor er een vacature in de raad is
ontstaan. Door de voorzitter van het centraal stembureau is gelet op deze vacature, op
basis van de lijstvolgorde na de verkiezingen van 21 november 2018 en nadat de heer Blok
van het raadslidmaatschap heeft afgezien, mevrouw T.G. Doesbrug benoemd tot lid van de
raad. Mevrouw Doesbrug heeft haar benoeming aanvaard.
3. Onderzoek geloofsbrieven
In de Kieswet, Gemeentewet en het Reglement van orde van de vergaderingen van de raad
zijn voorschriften opgenomen omtrent het onderzoek van geloofsbrieven en toelating van
benoemde raadsleden tot de gemeenteraad.
Op grond van artikel 5, lid 1 van het Reglement van orde stelt de raad een commissie in,
bestaande uit drie leden van de raad. Ter vergadering doet de voorzitter een voorstel voor
de samenstelling. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en daarop betrekking
hebbende stukken van het nieuwbenoemde raadslid. Zij brengt na haar onderzoek verslag
uit aan de raad en adviseert de raad over de toelating.
4. Toelating
Op advies van de hiervoor genoemde commissie besluit de raad vervolgens tijdens de
raadsvergadering over de toelating van mevrouw Doesburg.
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5. Installatie: afleggen eed of verklaring en belofte
Het afleggen van de eed of verklaring en belofte, zoals opgenomen in artikel 14 van de
Gemeentewet, is een noodzakelijke voorwaarde voor de uitoefening van het ambt van
raadslid. Tijdens de vergadering zal mevrouw Doesburg de eed afleggen.
Na het afleggen van de eed is mevrouw Doesburg officieel in functie als lid van de raad van
Het Hogeland voor de fractie van de ChristenUnie en is daarmee in de vacature voorzien.

Winsum, 9 november 2020.

Henk Jan Bolding,
burgemeester/raadsvoorzitter

Pieter Norder,
griffier
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