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  Raadsvergadering van 20 februari 2018  

 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Domein 

Registratienr. 

Onderwerp 

  

E. Zwagerman 

0224 – 210515  

Domein Burger en Bestuur 

18.030061 

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

Op 21 maart 2018  vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorzitter van het centraal 

stembureau benoemt op 23 maart 2018 de raadsleden. Alvorens de raadsleden formeel worden 

toegelaten en beëdigd in de raadsvergadering van 29 maart 2018 onderzoekt de commissie de 

geloofsbrieven van de 29 raadsleden. De commissie bestaat uit drie leden uit de zittende raad. 

 

 

Gevraagde besluit 
Een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen bestaande uit de heren J.A.M. Klaver (vz) en P.J. 

Marees en mevrouw J.W.Janssen-de Koning. De heer M.A.J. Moussault te benoemen tot 

plaatsvervangend lid. 

 

 

Aanleiding 
Verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018. 

 

 

Belang 
Een onafhankelijk onderzoek naar de ‘geloofsbrieven’ van de door het hoofd van het centraal 

stembureau benoemde raadsleden. 

 

Centrale vraag 
Stemt u in met de voordracht voor de leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven. 

 

Kader 
Kieswet, artikel 6 van het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van 

de raad 2013. 

 

Argumentatie 

Op grond van het Reglement van Orde (RvO) stelt de raad bij elke benoeming van nieuwe leden van 

de raad een commissie in, bestaande uit drie leden van de raad, welke commissie de zgn. 

geloofsbrieven (COG)onderzoekt en hierover aan de raad verslag uitbrengt. 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten de geloofsbrieven van 29 raadsleden worden 

onderzocht. Alle raadsleden, ook degenen, die in de periode vóór de verkiezingen al raadslid waren, 

worden immers opnieuw geïnstalleerd. De geloofsbrieven van de op 23 maart 2018 benoemde 

raadsleden zijn uiterlijk op 28 maart 2018 gereed.  
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Ingevolge art. C4 lid 2 van de Kieswet treden alle leden van de zittende raad tegelijk af met ingang 

van donderdag 29 maart, dus om 00.00 uur ’s nachts. Vóór die tijd moet het onderzoek van de 

geloofsbrieven zijn afgerond en moet over de toelating van de nieuw gekozen leden zijn besloten 

door de zittende raad. 

 

De zittende raad komt op 29 maart 2018 in vergadering bijeen. In deze vergadering wordt besloten 

over de toelating van de benoemde raadsleden en wordt daarna afscheid genomen van 

raadsleden die niet herkozen worden. Vervolgens komt de nieuwe raad in vergadering bijeen en vind 

de beëdiging van de raadsleden plaats. 

 

Om de 29 geloofsbrieven zorgvuldig te onderzoeken komt de COG op donderdag 28 maart 2018 

bijeen, zodat mogelijke omissies nog ruim voor de vergadering van 29 maart 2018 hersteld kunnen 

worden.  

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Raadsgriffier van de gemeente Schagen 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

 

 


