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Aan de raad.
Inleiding
Op 1 september 2015 heeft de heer H. van der Heide (PvdA) conform de “Regeling van tijdelijke
vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale
Staten en de Gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte” tijdelijk ontslag verzocht
als lid van de gemeenteraad.
Het tijdelijk ontslag en de tijdelijke vervanging eindigen beide van rechtswege na een onafgebroken
periode van 16 weken en kan indien noodzakelijk, twee maal worden verlengd.
De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer R.A. Kruijer benoemd verklaard.
Conform het bepaalde in de Kieswet onderzoekt het vertegenwoordigd orgaan de geloofsbrieven en
beslist over de toelating van de tot lid van de gemeenteraad benoemd-verklaarde. De heer R.A. Kruijer
heeft zijn benoeming aanvaard, onder overlegging van de benodigde bescheiden.
Onderzocht moet worden of de benoemd-verklaarde de vereisten voor het lidmaatschap bezit en of hij
niet een met dit lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult.
Wij stellen u voor, conform het reglement van orde, een commissie van drie leden uit uw raad te
benoemen, die de geloofsbrieven en daarbij behorende bescheiden onderzoekt.
Na het onderzoek van deze commissie zal door uw raad kunnen worden beslist over het al dan niet
toelaten van het benoemd-verklaarde lid.
Indien uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt, dat de benoemd-verklaarde als raadslid kan
worden toegelaten, stellen wij u voor de beëdiging van de heer R.A. Kruijer terstond in deze
vergadering te doen plaatsvinden.
Tijdens de raadsvergadering van 17 februari 2015 heeft de raad besloten een werkgeverscommissie in te
stellen en daarbij twee raadsleden te benoemen (De heer T.M. de Vries en de heer H. van der Heide). In
verband met het verzoek tot tijdelijk ontslag van de heer Van der Heide wordt voorgesteld om
mevrouw M.E.M. Cleerdin gedurende de periode van tijdelijk ontslag te benoemen als lid van de
werkgeverscommissie.

Voorstel
Onderzoek te doen naar de geloofsbrieven door een ingestelde commissie en een besluit te nemen over
de tijdelijke toelating van de heer R.A. Kruijer als raadslid en tevens mevrouw M.E.M. te benoemen
tot tijdelijk lid van de werkgeverscommissie.
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