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Titel 1 onderwerp:
Toelating de heer M. (Marco) Slinger tot lid van de gemeenteraad
Samenvatting:
Janine Wahl van de SBN heeft aangegeven te stoppen als raadslid van de gemeente Nieuwkoop. De
voorzitter van het centraal stembureau verklaart Marco Slinger benoemd tot lid van de
gemeenteraad. Voorgesteld wordt om Marco Slinger na goedkeurend onderzoek door de commissie
geloofsbrieven toe te laten als raadslid. Daarmee wordt de gemeenteraad weer voltallig.

Voorgesteld besluit:
1.

M. (Marco) Slinger na controle van de geloofsbrieven, per 3 november 2016 toe te laten als lid
van de raad van de gemeente Nieuwkoop

Commissie controle geloofsbrieven
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Inleiding / aanleiding
Janine Wahl heeft mondeling aan de griffier en voorzitter én via een persbericht aangegeven te
stoppen als raadslid in de gemeente Nieuwkoop.
Beoogd (maatschappelijk) effect
Een voltallige en 'duale' gemeenteraad met 21 raadsleden.
Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
Voor de SBN is Marco Slinger de eerstvolgende benoembare persoon op de kandidatenlijst van SBN
van de verkiezingen op 19 maart 2014 (zie bijlage 'benoemingsbesluit').
Participatie I betrokken partijen I personen
n.v.t
Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.
Varianten met argumenten voor en tegen
n.v.t.
Voorgesteld besluit
1. M. (Marco) Slinger, na controle van de geloofsbrieven, per 3 november 2016 toe te laten als
lid van de raad van de gemeente Nieuwkoop
Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen
Als de geloofsbrieven voldoen zijn er geen argumenten om het nieuwe raadslid niet toe te laten.
Financiële en juridische gevolgen
n.v.t.
Bijlagen
» Geloofsbrieven Marco Slinger (voor onderzoek)
» (Concept) rapport commissie geloofsbrieven (ter kennisname)
» (Concept) benoemingsbesluit van de voorzitter van het centraal stembureau
Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing. Dit raadsvoorstel staat rechtstreeks op de agenda van de besluitvormende
raadsvergadering.
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