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Controle geloofsb rieven en toelating tot de raad van G.J. (Leen) Mur en C.A.G.M.
(Kees) Egb erts

De voorzitter van het hoofdstembureau van Nieuwkoop stelt de raad voor het volgende te
besluiten:
1. Over te gaan tot het onderzoeken van de geloofsbrieven van de heren G.J. Mur en
C.A.G.M. Egb erts
2. De heren G.J. Mur en C.A.G.M. Egb erts toe te laten tot de raad van de gemeente
Nieuwkoop
Voorzitter van het hoofdstembureau van Nieuwkoop
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L

F. Buijserd
Burgemeester

Toelichting
Als de raadsleden Guus Eikhuizen (SBN) en Trudy Veninga (CDA) tot wethouder wordt
benoemd moeten er twee nieuwe raadslid b enoemd worden.
Voor SBN is Leen Mur de eerst volgende op de lijst van Samen Beter Nieuwkoop op
19 maart 2014.
Voor het CDA is Kees Egb erts de eerst volgende op de lijst van het CDA op
19 maart 2014.
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Het is mogelijk direct na benoeming van een nieuw raadslid de geloofsbrieven te
onderzoeken en hierop te beslissen.
De geloofsbrief van het toe te laten raadslid bestaat uit:
» de kennisgeving van de voorzitter van het centraal stembureau aan de
gemeenteraad van de benoeming;
« de mededeling van eventuele eerdere opvolgers dat zij de benoeming niet
aanvaarden;
» de mededeling dat zij de benoeming aanvaarden;
» een getekende verklaring met alle openbare betrekkingen;
» een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.
Beoogd effect
Een voltallige raad met 21 raadsleden.
Argumenten
1.1 Van ieder nieuw benoemd raadslid dienen de geloofsbrieven te worden onderzocht.
2.1 De zittende raadsleden besluiten over toetreding van nieuwe leden.
Kanttekeningen
1.1 De gegevens van de geloofsbrieven moeten allemaal aanwezig zíjn;
2.1 Als de geloofsbrieven voldoen, zijn er geen argumenten om het nieuwe raadslid niet
toe te laten.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
»
De geloofsbrieven van de heren G.J. Mur en C.A.G.M. Egberts

Advies meningsvormende raad: niet van toepassing.

