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Raadsvoorstel griffie
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 29 maart 2022  
Datum vergadering 29 maart 2022
Voorstel van Teijema
Team Griffie
Portefeuillehouder 
Onderwerp Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden.  Alvorens de raadsleden formeel 
worden toegelaten en beëdigd in de raadsvergadering van 30 maart 2022 onderzoekt de commissie de 
geloofsbrieven van de 29 raadsleden. De commissie bestaat uit drie leden uit de zittende raad.

Voorgesteld besluit

1. Instellen van een Commissie onderzoek geloofsbrieven en te benoemen tot lid van deze commissie de heer F. 
Teerink, de heer J. van de Beek en de heer J. Th. Kröger.

Inleiding

Voordat kan worden overgegaan tot de toelating van raadsleden tot de raad en de beëdiging van hen dient een 
Commissie onderzoek geloofsbrieven te worden ingesteld. Deze commissie zal de geloofsbrieven van de beoogde 
raadsleden voor de periode 2022-2026 beoordelen en hierover verslag uitbrengen aan de raad. 

Beoogd effect

Het instellen van een Commissie onderzoek geloofsbrieven. 

Argumentatie

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 voorzitter van de gemeenteraad heeft in overleg met de leden van de agendacommissie 
gemeend u voor te stellen hiervoor de heren Teerink, Van de Beek en Kröger te benoemen.

Raadsgriffier van de gemeente Schagen
De heer G.E.P. Meijer
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelet op het bepaalde in artikel: 
V 4 Kieswet en artikel 8 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Schagen 
2022.

besluit

1. Instellen van een Commissie onderzoek geloofsbrieven en te benoemen tot lid van deze commissie de heer F. 
Teerink, de heer J. van de Beek en de heer J. Th. Kröger.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


