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Onderzoek naar de geloofsbrieven gekozen raadsleden
De commissie controle verloop verkiezingen en controle geloofsbrieven van Nieuwkoop
stelt, na controle van de geloofsbrieven, de raad voor de volgende personen toe te laten
als leden van de raad van de gemeente Nieuwkoop:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C.J.P. van Belzen (Elias)
B. Dors (Berry)
G.A.H. Eikhuizen (Guus)
C.Q.M. Hagenaars (Kees)
J. Hardenberg (Jan)
M.M. Hendriks (Remco)
M.P. Hoekstra (Martin)
O. Jacobs-Gauw (Olga)
E.C.M. Keijzers (Lizet)
P.M. Melzer(Piet)
M.G.P. Oehlenschläger (Marco)
N.H.M. Oosterhof-Heemskerk (Nicolette)
A.P. Platen (Paul)
A.J. Schrama-van Kessel (Pien)
J.L.M. Tersteeg (Jan)
G. Veninga (Trudy)
L.J.J. Visser (Leo)
J. Wahl (Janine)
A.A. van Wijk (Arie)
L.J. Zoet (Leon)

en
vanwege de strijdigheid met Gemeentewet artikel 15 lid 1d sub 2e in het geval van
P. Kant(Lyna)
aan te geven of sprake is van een belangenconflict
Commissie controle vérlo'

Nicolette Oosterhof
voorzitter

Ĵanihe Wahl
lid

controle

brieven van Nieuwkoop

Berry Dors
lid
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Toelichting
Inleiding
Als gevolg van de op 19 maart 2014 gehouden gemeenteraadsverkiezingen moet
onderzoek plaatsvinden van de geloofsbrieven van nieuw te benoemen raadsleden.
De gemeenteraad dient, na onderzoek van de geloofsbrieven, de gekozen raadsleden
toe te laten als lid van de gemeenteraad, zoals in het raadsbesluit is vastgelegd.
Beoogd effect
Door, het nemen van het raadsbesluit beschikt de gemeente Nieuwkoop, op 27 maart
2014, over een nieuwe gemeenteraad zoals in de Gemeentewet is bepaald.
Werkwijze
De Commissie controle verloop verkiezingen en controle geloofsbrieven van Nieuwkoop
bestaat uit drie raadsleden te weten: Nicolette Oosterhof (voorzitter), Janine Wahl (lid) en
Berry Dors (lid).
Met het onderzoeken van de geloofsbrieven is nagegaan of de gekozen raadsleden
voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap van de raad, te weten:
»
ingezetene zijn van de gemeente, te bewijzen door overlegging van een uitreksel
uit het bevolkingsregister (alleen voor nieuwe raadsleden)
»
18 jaar oud zijn, en:
»
niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
Communicatie
Op 27 maart 2014 wordt de nieuwe gemeenteraad benoemd en beëdigd. De
communicatie zal bij instemming met dit raadsvoorstel vooral daarop gericht zijn.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
»
Bevindingen commissie
»
21 geloofsbrieven

Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing
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