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Opiniërend en Besluitvormend
mw. J. Visser, 0595447769
gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Visser)

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen leden van
de gemeenteraad
Ingevolge artikel V 4 van de Kieswet onderzoekt het vertegenwoordigend orgaan
waarvoor de verkiezing is geschied, de geloofsbrieven en beslist over de toelating
van de op 21 maart 2014 (verkiezing 19 maart 2014) tot lid van de gemeenteraad
benoemd verklaarde kandidaten.
De beslissing betreffende de toelating van de bij een verkiezing gekozen leden wordt
genomen uiterlijk op de tiende dag na de stemming.
Onderzocht moet worden of de benoemdverklaarden de vereisten voor het
lidmaatschap bezitten en of zij niet een met dit lidmaatschap onverenigbare
betrekking vervullen. De raad beslist over de geschillen, welke aangaande de
geloofsbrieven of de verkiezing zelf mochten zijn gerezen.
Door de voorzitter van het hoofdstembureau zijn aan u overgelegd de
processenverbaal van alle stembureaus en een afschrift van het procesverbaal
P222 van het hoofdstembureau / centraal stembureau tot het vaststellen van de
uitslag van de verkiezing.
De uitslag van de verkiezing van 19 maart 2014 is wettig juist vastgesteld.
Tevens is aan u overgelegd een bericht van de voorzitter van het centraal
stembureau, dat de mededeling van aanneming van de benoeming van 15 benoemd
verklaarde leden tijdig is ontvangen.
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Wij stellen u voor, conform artikel 4 van het reglement van orde, een commissie van
drie leden uit uw raad te benoemen, die de geloofsbrieven en daarbij behorende
bescheiden, direct onderzoekt.

Na het onderzoek van deze commissie zal door uw raad kunnen worden
beslist over het al dan niet toelaten van de benoemd verklaarde leden.
Het presidium van de raad van de gemeente Winsum,
M.A.P. Michels, voorzitter
J. v.d. Meer, griffier
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Agendanummer: 6
Vergadering: 25 maart 2014
De raad van de gemeente Winsum;
gehoord het rapport van de commissie van onderzoek betreffende de
geloofsbrieven van de op 21 maart 2014 tot leden van de gemeenteraad
benoemd verklaarden;
overwegende, dat de commissie de stukken heeft onderzocht en in orde
bevonden;
gelet op artikel V 4 en artikel V 12 van de Kieswet;
besl u i t :
1. toe te laten als leden van de gemeenteraad:
Blok, H. (Harmannus) (m)
van Bolhuis, A. (Anita) (v)
Bruininks, A.A.M. (Ab) (m)
Drijfhout, P. (Pieter) (m)
Hoekzema, J. (Jaap) (m)
Jonkman, H.T. (Harry) (m)
Kersaan, G. (Gerke) (m)
Knoops, D. (Dennis) (m)
Nanninga, J.W. (Jan Willem) (m)
Prummel, R.M. (Rolf) (m)
Scheepstra-Beukers, W.M. (Irma) (v)
Sijbrandij, Y. (Ymte) (m)
de Vink, H.P. (Henk) (m)
Werkman, N.R. (Nico) (m)
Wieringa, P.(Piet) (m)
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Sauwerd
Winsum
Winsum
Sauwerd
Winsum
Winsum
Winsum
Winsum
Winsum
Winsum
Adorp
Ezinge
Winsum
Baflo
Baflo

2. de uitslag van de verkiezing van 19 maart 2014 wettig juist vast te
stellen.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 25 maart 2014.
De raad voornoemd,
. voorzitter

,griffier
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