
 

 

 

 

RAADSVOORSTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM  29 maart 2022 

ONDERWERP  RV Onderzoek rechtmatigheid verkiezingen en toelating raad                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK22000353 

DOCUMENTNUMMER  22.0000514 

AANLEIDING  In de laatste vergadering van de raad in oude samenstelling vindt het onderzoek naar het 

rechtmatig verloop van de verkiezingen plaats, het onderzoek van de geloofsbrieven van de 

benoemde raadsleden en het onderzoek van de geloofsbrieven van de beoogde 

fractievertegenwoordigers. 

KADER  Kieswet, Gemeentewet, Reglement van Orde. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De raad kennis te laten nemen van het verslag van de commissie voor het 

geloofsbrievenonderzoek over het verloop van de verkiezingen. 

 

2. De raad een besluit te laten nemen over het rechtmatig verloop van de verkiezingen. 

 

3. De raad kennis te laten nemen van het verslag van de commissie voor het 

geloofsbrievenonderzoek met betrekking tot de geloofsbrieven van benoemde 

raadsleden en beoogde fractievertegenwoordigers. 

 

4. De raad een besluit te laten nemen over de toelating van de benoemde raadsleden.                                                                      

 

   

BEOOGD RESULTAAT  Op 30 maart a.s. kunnen de benoemde raadsleden de eed of belofte afleggen en is 

daarmee de nieuwe raad geïnstalleerd. Ook de fractievertegenwoordigers kunnen dan 

worden benoemd en de eed of belofte afleggen, en daarmee met hun werkzaamheden 

beginnen. 

                                                                                                                      

ONDERBOUWING  Advies verloop verkiezingen 

De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven adviseert over het verloop van de 

verkiezingen (of dit op wettige wijze is gebeurd) en het vaststellen van de uitslag (is deze 

juist vastgesteld), op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau. Het advies 

houdt een voorstel aan de raad in. 

 

Voorafgaand aan het onderzoek door de commissie geeft de voorzitter een kort verslag 

van het verloop van de verkiezingen. 
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Datum: 29 maart 2022 

 

De voorzitter, 

 

mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers 

Geloofsbrievenonderzoek 

De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven onderzoekt de geloofsbrieven 

van de benoemde raadsleden en van de personen die door de fracties worden voorgedragen 

als fractievertegenwoordiger.  

De commissie brengt verslag uit van het onderzoek naar de geloofsbrieven en doet daarbij 

een voorstel voor een besluit met betrekking tot het toelaten van benoemde raadsleden tot 

de raad.  

De nieuwe raad besluit over benoeming van de fractievertegenwoordigers.  

 

KANTTEKENINGEN  Er zijn geen kanttekeningen. 

FINANCIËN  Er zijn geen kosten. 

COMMUNICATIE  In Koggennieuws wordt een bericht over de nieuwe raad opgenomen. 

 


