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Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden, rechtmatigheid verkiezingen en toelating nieuw benoemde raadsleden.
Besluitvormend

Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
•
een besluit te nemen over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden, en
•
een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de verkiezingen.
Toelichting
In het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Eemsmond is aangegeven:
Artikel 7 Onderzoek geloofsbrieven …
1. Bij elke benoeming van nieuwe leden stelt de raad, op voorstel van de voorzitter een commissie in,
bestaande uit drie leden. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken
van nieuw benoemde leden en het proces-verbaal van het hoofdstembureau. De commissie wordt bijgestaan
door de griffier.
2. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven (mondeling of schriftelijk) verslag uit aan de
raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een
minderheidsstandpunt.
3. Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de laatste samenkomst van
de raad in oude samenstelling na de verkiezingen. Op basis van het proces-verbaal adviseert de commissie de
raad over het verloop van de verkiezingen (of dit op wettige wijze is gebeurd) en het vaststellen van de uitslag
(is deze juist vastgesteld). De raad dient op basis van dit advies een besluit te nemen over het verloop
van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag.
In een herindelingssituatie is de grootste gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen,
inclusief het onderzoek van de geloofsbrieven en het besluit over het verloop van de verkiezingen en de
vaststelling van de uitslag conform artikel 7 van het RvO.
In verband met de herindelingssituatie is het noodzakelijk en wenselijk deze activiteiten in tijd gezien naar
voren te halen en los te koppelen van het afscheid van de raadsleden van de oude gemeente in de laatste
samenkomst van de raad in oude samenstelling.
Het presidium heeft in de vergadering van 14 november 2018 besloten:
- in te stemmen met het voor dit doel in stand houden van de eerder gevormde commissie geloofsbrieven
bestaande uit de heren Rozema, Slagter en Westerhuis
- te bepalen dat de raadsvergadering zal plaatsvinden op 29 november 2018.
De raadsvoorzitter,

M. van Beek, burgemeester.

