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Aan: 

De Gemeenteraad 

Vries 21 maart 2018 

Portefeuillehouder:               Griffie 

Behandelend ambtenaar: 

Doorkiesnummer:  

E-mail adres: 

Mw. B. Slofstra 
 0592 266 606 
b.slofstra@tynaarlo.nl 

 Bijlagen: Raadsbesluit   

 

Onderwerp 

 

Toelating nieuw  raadslid 

 

Gevraagd besluit 

1. Besluiten op grond van het voorstel van de commissie geloofsbrieven de heer H.W.A. van Os toe te 

laten tot de gemeenteraad. 

 

Wat willen wij hiermee bereiken? 

Het onderzoek van de geloofsbrieven is wettelijk voorgeschreven. In de Kieswet, Gemeentewet en het 

Reglement van Orde van de vergaderingen van de raad zijn voorschriften opgenomen omtrent de toelating 

van raadsleden en onderzoek van de geloofsbrieven. 

Na onderzoek van de geloofsbrieven kan het raadslid formeel worden toegelaten tot de gemeenteraad 

Waarom komen we nu met dit voorstel? 

In gevolge artikel V4 van de Kieswet dient uw raad de geloofsbrieven te onderzoeken en te beslissen of de 

benoemde leden kunnen worden toegelaten tot de raad. Het onderzoek van de geloofsbrieven is geregeld in 

artikel 6 van het Reglement van orde van voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Op grond van lid Ivan 

dit artikel stelt de raad, op voorstel van de voorzitter, daartoe een commissie in bestaande uit drie leden van 

de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, daarop betrekking hebbende stukken van nieuw 

benoemde raadsleden en het proces-verbaal van het (centraal) stembureau. 

De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad en doet daarbij een 

voorstel voor een besluit. In dit verslag wordt ook melding gemaakt van een (eventueel) minderheids-

standpunt. 

Wat ging er aan vooraf 

Op 24 april 2018 is de heer P. Vemer benoemd tot wethouder. Hierdoor is er sprake van een opengevallen 

plaats in de gemeenteraad. Conform artikel W1 van de Kieswet is de heer H.W.A. Van Os te Vries benoemd 

door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd tot lid van de gemeenteraad.  

Hoe zijn de financiën opgebouwd? 

N.v.t.; in de begroting is rekening gehouden met 23 raadsleden. 

Griffie gemeente Tynaarlo 

B. Slofstra, plv.griffier 

 



 

Raadsbesluit nr. 7 

 Betreft: 

Toelating nieuwe raadsleden 

 

De raad van de gemeente Tynaarlo; 

gelezen het voorstel van 21 maart 2018 

overwegende dat voor de toelating van de benoemde raadsleden een onderzoek van de geloofsbrieven moet 

plaatsvinden; 

gelet op artikel 10 Gemeentewet, artikel V4 en V12 Kieswet, artikel 6 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van de raad van de gemeente Tynaarlo 2016 en het voorstel van de commissie voor 

onderzoek van de geloofsbrieven; 

 

Toe te laten als lid van de raad van de gemeente Tynaarlo: 

 

- De heer H.W.A. van Os 

 

 

 Vries, 24 april 2018 

De raad voornoemd, 

 

 

 

 

 Drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter 

  

 

 

 

 

 

 Mr. B. Slofstra, plv. griffier 

 


