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Onderwerp 

Toelating raadsleden gemeente West Betuwe voor de periode 2022-2026 

 

Beslispunten 

1. Toelating en beëdiging raadslid in de opengevallen plaatsen. 

Inleiding 

In verband met het benoemen van raadsleden mevrouw J.W. (Joke) van Vrouwerff (VWB) en de heer 

R.T. (Rutger) van Stappershoef (DB) tot wethouder zijn er twee vacatures ontstaan binnen de fracties 

van Verenigd West Betuwe en Dorpsbelangen in uw raad.  

 

Conform het bepaalde in de Kieswet, afdeling IV, artikel W1 eerste lid, over de opvolging bij een 

opengevallen plaats in de gemeenteraad, draagt de voorzitter van het centraal stembureau de 

eerstvolgende kandidaat op de kandidatenlijst bij de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 voor als 

raadslid van de politieke partij waarin de vacature is ontstaan.  

 

• Hiervoor is voor de partij Verenigd West Betuwe op 22 april de heer L.E. (Bert) van Erkom-Mos 

benoemd. De heer Van Erkom-Mos heeft op 25 april 2022 zijn benoeming schriftelijk 

aanvaard. 

• Voor de partij Dorpsbelangen is op 22 april de heer J.M. (Hans) Daudeij benoemd. De heer 

Daudeij heeft op 25 april 202 zijn benoeming schriftelijk aanvaard. 

 

De gekozen en toegelaten raadsleden zullen in de raadsvergadering van 26 april 2022 worden 

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

conform het bepaalde in artikel 14 Gemeentewet. 

 

Besluitgeschiedenis 

- 

 

Beoogd effect 

Voorzien in de opvolging bij de opengevallen plaatsen van raadsleden binnen de fracties van Verenigd 

West Betuwe en Dorsbelangen. 
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Argumenten 

1. De commissie onderzoek geloofsbrieven brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven 

verslag uit aan de raad van haar bevindingen en doet een voorstel voor een besluit, Reglement 

van Orde politieke avond gemeente West Betuwe artikel 9a lid 2. 

2. Op voorstel van de commissie geloofsbrieven laat de raad de raadsleden toe, waarna deze 

door de voorzitter zullen worden beëdigd. De toelating en beëdiging vindt plaats in de 

vergadering van 26 april 2022. 

 

Kanttekeningen 

- 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

Bezoldiging en tegemoetkoming in de onkosten vindt plaats conform het bepaalde in het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de vastgestelde Verordening voorzieningen raads- 

en commissieleden West Betuwe, voortkomend uit de bepalingen in de jaarlijkse circulaire van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

 

Uitvoering 
- 

 

Planning 
- 

 

Evaluatie 
- 

 

Communicatie 

Er wordt mededeling gedaan van de benoeming en toelating in de gemeentelijke publicatie. Daarnaast 

worden de benoemde raadsleden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Ze zijn daarna als 

zodanig bereikbaar voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voor contact. 

 

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 en artikel V15 en in het 

Reglement van Orde politieke avond gemeente West Betuwe artikel 9a lid 2; 

 

besluit: 

 

1. tot het openbaar maken van de onderzoeksresultaten geloofsbrieven gekozen raadsleden en het 

onderzoek van het proces verbaal van het centraal stembureau over het verloop van de 

verkiezingen en de vaststelling van de uitslag door de onderzoekscommissie; 

2. tot toelating van de gekozen en benoemde raadsleden voor de periode 2022-2026: 

a. Fractie Verenigd West Betuwe, de heer L.E. (Bert) van Erkom-Mos wonende te Geldermalsen  

b. Fractie Dorpsbelangen, de heer J.M. (Hans) Daudeij wonende te Vuren 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 april 2022, nummer 2022/067, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 


