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DATUM  1 februari 2021 

AGENDAPUNT  2.4.01 

ONDERWERP  Toelating raadslid dhr. F.P.C. Doodeman PvdA/GL 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA BELEIDSVELD  Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK21000039 

DOCUMENTNUMMER  D21.000186 

INLEIDING  Door het afscheid van mevrouw S. Borgers is een vacature in de raad ontstaan. 

KADER  Gemeentewet en Kieswet 

VOORSTEL  1. De geloofsbrieven te laten onderzoeken door de commissie voor het geloofsbrievenonderzoek en  

2. na positief advies de heer F.P.C. Doodeman toe te laten tot de raad. 

ONDERBOUWING  De eerstvolgende kandidaat op de lijst van PvdA/GL die de vacature kan vervullen is de heer F.P.C. 

Doodeman. Hij heeft de benoeming tot raadslid aanvaard. 

 

Onderzoek Geloofsbrieven 

De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven bestaat uit mevrouw K. van der Gaast, mevrouw 

M.A.C. Te Winkel en de heer T.T.P. Ursem. De commissie heeft voorafgaand aan de raadsvergadering de 

geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken van het nieuw benoemde lid en de kennisgeving 

van de voorzitter van het centraal stembureau, onderzocht. De voorzitter van de commissie brengt 

verslag uit over het onderzoek naar de geloofsbrieven en doet daarbij een voorstel voor een besluit: het 

lid toelaten of niet toelaten tot de raad. 

 

Stemming  

De raad neemt vervolgens een besluit over de toelating van het benoemde raadslid. 

 

Na de stemming  

Voordat het toegelaten raadslid het raadslidmaatschap kan uitoefenen wordt in de handen van de 

voorzitter de volgende eed (verklaring en belofte) afgelegd: 

 

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 

of beloofd. 

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks  

noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

(Dat verklaar en beloof ik).” 
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De voorzitter, 

 

 

 

Mevrouw drs. M.M. Bonsen-Lemmers 

 

Het benoemde raadslid heeft aangegeven of de eed of de belofte wordt afgelegd.  

 

Bij het afleggen van de eed steekt het raadslid de rechterhand omhoog met gestrekte en aaneengesloten 

wijs- en middelvinger. Voor het afleggen van de belofte is geen handeling vereist. 

FINANCIEN  De financiële consequenties, de wettelijke vergoeding voor het raadslidmaatschap, zijn structureel in de 

begroting opgenomen. 

BIJLAGEN 

 

 

DATUM 

 1. Ontslagbrief van mevrouw S. Borgers. 

 

 

1 februari 2021 


