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ZAAKNUMMER  ZK22000441 
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AANLEIDING  Fracties hebben de mogelijkheid om een fractievertegenwoordiger te laten benoemen. 

KADER  Gemeentewet en het Reglement van Orde Raad Koggenland 2018. 

 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer J. van der Noordaa te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de fractie 

VVD Koggenland 

2. De heer A.H.G. Rientjes te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de fractie 

PvdA/GroenLinks Koggenland 

3. Mevrouw R. Korthout  te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de fractie D66 

Koggenland.                                                                      

   

BEOOGD RESULTAAT  Het benoemen en beëdigen van een fractievertegenwoordiger voor bovengenoemde 

fracties.     

ONDERBOUWING  In artikel 10 van het Reglement van Orde 2018 is een regeling opgenomen over de 

benoeming van een fractievertegenwoordiger. De fractievertegenwoordiger moet tijdens de 

laatste verkiezing voor de gemeenteraad op de kandidatenlijst van de politieke groepering 

hebben gestaan. Per fractie kan niet meer dan één fractievertegenwoordiger worden 

benoemd. De artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de Gemeentewet zijn van toepassing. 

 

Onderzoek Geloofsbrieven  

Het onderzoek van de geloofsbrieven van de beoogde fractievertegenwoordiger heeft 

plaatsgevonden op 29 maart 2022.  De commissie voor de geloofsbrieven onderzoekt of 

betrokkene aan de eisen voor benoeming voldoet. In de commissie voor onderzoek van de 

geloofsbrieven hadden zitting: de heer W.A.J. Fakkeldij, mevrouw K. van der Gaast en 

mevrouw M.C.A. Sjerps-van Diepen. De voorzitter van de commissie heeft advies uitgebracht 

tijdens de raadsvergadering van 29 maart 2022 voor een besluit: het lid toelaten of niet 

toelaten tot de raad. 

 

Stemming 

Het betreft  een voordracht vanuit de eigen fractie. De stemming kan plaatsvinden per 

stembrief of met algemene instemming. 
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De voorzitter, 

 

mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers 

Voordat de benoemde fractievertegenwoordigers hun functie kunnen uitoefenen wordt in 

handen van de voorzitter de volgende eed / verklaring en belofte afgelegd: 

  

EED 

"Ik zweer dat ik, om tot fractievertegenwoordiger benoemd te worden, rechtstreeks noch 

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

beloofd. 

 

Ik zweer 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 dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 

mijn plichten als fractievertegenwoordiger naar eer en geweten zal vervullen”. 

 

Bij het afleggen van de eed steekt de fractievertegenwoordiger de rechterhand omhoog 

met gestrekte en aaneengesloten wijs- en middelvinger en spreekt de tekst uit: 

“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”  

 

BELOFTE 

"Ik verklaar dat ik, om tot fractievertegenwoordiger benoemd te worden, rechtstreeks noch 

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

beloofd. 

 

Ik 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 beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 

mijn plichten als fractievertegenwoordiger naar eer en geweten zal vervullen”. 

 

Voor het afleggen van de belofte verricht de fractievertegenwoordiger geen handeling of 

legt de fractievertegenwoordiger de rechterhand op het hart. Bij het afleggen van de 

belofte spreekt de fractievertegenwoordiger de tekst uit: 

“Dat verklaar en beloof ik” 

 

 

De benoemde fractievertegenwoordigers hebben aangegeven of zij de eed of de belofte 

willen afleggen. 

 

 


