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Onderwerp 

Benoemen onderzoekscommissie geloofsbrieven voor de gekozen raadsleden gemeente West 

Betuwe periode 2022-2026 

 

Beslispunten 

1. Overgaan tot de instelling van een commissie onderzoek geloofsbrieven voor het onderzoek 

van de geloofsbrieven van de gekozen raadsleden voor de gemeente West Betuwe periode 

2022-2026, bestaande uit 3 leden vanuit de gemeenteraad. 

2. Onderzoek van het proces verbaal van het centraal stembureau over het verloop van de 

verkiezingen en de vaststelling van de uitslag. 

 

Inleiding 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Nederland. De uitslag van 

die verkiezingen voor de gemeente West Betuwe is door het hoofdstembureau op 21 maart 2022 

vastgesteld en door de voorzitter kenbaar gemaakt aan de gekozen raadsleden, conform het bepaalde 

in de Kieswet afdeling IV hoofdstuk 5, artikel V1. 

 

De Kieswet bepaalt in afdeling IV hoofdstuk 5, artikel V4 dat het aan de “aftredende” raad is 

voorbehouden, om tot toelating van de “gekozen en benoemde” raadsleden over te gaan, eerst nadat 

de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde bevonden. 

 

De gekozen raadsleden zullen worden toegelaten in de raadsvergadering van 29 maart 2022 door de 

“aftredende” gemeenteraad en zullen in de raadsvergadering van 30 maart 2022 worden geïnstalleerd 

en beëdigd en leggen in die vergadering handen van de voorzitter de eed of de verklaring en belofte af 

conform het bepaalde in artikel 14 Gemeentewet. 

 

Besluitgeschiedenis 

- 

 

Beoogd effect 

Onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozen raadsleden, waarmee wordt voldaan aan het 

wettelijk bepaalde in de Kieswet afdeling IV hoofdstuk 5, artikel V4 
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Argumenten 

1. De raad stelt een commissie onderzoek geloofsbrieven in, die onderzoekt of de gekozen 

raadsleden voldoen aan de vereisten, conform het bepaalde in de Kieswet afdeling IV 

hoofdstuk 5, artikel V4 en het Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 

2019, artikel 9a lid 1. Deze commissie bestaat uit 3 leden, benoemt uit de “aftredende” 

gemeenteraad en de commissie wordt ondersteunt door de raadsgriffier. 

2. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de commissie voor het geloofsbrievenonderzoek een 

extra taak, zij adviseert de raad ook over het verloop van de verkiezingen (of dit op wettige 

wijze is gebeurd) en het vaststellen van de uitslag (is deze juist vastgesteld). Zij doet dit op 

basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau. De raad dient op basis van dit 

advies een besluit te nemen over het verloop van de verkiezingen en de vaststelling van de 

uitslag. 

3. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad van 

haar bevindingen in de raadsvergadering van 29 maart 2022 en doet een voorstel voor een 

besluit conform het bepaalde in het Reglement van Orde politieke avond gemeente West 

Betuwe artikel 9a lid 2. 

 

Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

- 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

Communicatie 

- 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

Hans van der Graaff,  Servaas Stoop,                                                                                                  

griffier     burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

gelezen het voorstel van de griffier; 

gelet op het bepaalde in de Kieswet afdeling IV hoofdstuk 5, artikel V4;   

 

besluit: 

 

1. Over te gaan tot de instelling van een commissie onderzoek geloofsbrieven voor het onderzoek 

van de geloofsbrieven van de gekozen raadsleden voor de gemeente West Betuwe periode 2022-

2026, bestaande uit 3 leden vanuit de gemeenteraad, te weten: 

1. Mw. D. van Zee – van Arendonk 

2. Dhr. J.J.M. Rietbergen 

3. Mw. K. de Heus – van Wijk 

 

2. Onderzoek van het proces verbaal van het centraal stembureau over het verloop van de 

verkiezingen en de vaststelling van de uitslag. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 maart 2022, nummer 2022/048, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 


