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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. 

 

Inleiding 

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Nederland. Aansluitend 

zijn een aantal partijen met elkaar in gesprek gegaan om een nieuw college te vormen. In de 

raadsvergadering van 26 april zullen naar verwachting enkele raadsleden tot wethouder benoemd 

worden. Hierdoor ontstaan er enkele vacatures binnen de gemeenteraad. Daarnaast heeft de heer F. 

(Floor) Verstegen op 21 april zijn ontslag ingediend als lid van uw gemeenteraad. Hierdoor is er een 

vacature ontstaan binnen de fractie van de VVD.   

 

De Kieswet bepaalt dat het aan uw raad is voorbehouden, om tot toelating van het nieuwe 

kandidaatraadslid over te gaan, nadat de geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde bevonden. Hiertoe 

dient een commissie te worden aangesteld.  

 

Benoemt tot lid Van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven zullen worden: 

• L. (Léon) van Dun (DB) 

• M. (Mario) Kock (LLBWB) 

 

Benoemt tot voorzitter Van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven zal worden: 

• A. (Annet) IJff (PvdA) 

 

Besluitgeschiedenis 

- 

 

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

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

 

Argumenten 

1. De raad stelt een commissie onderzoek geloofsbrieven in, die onderzoekt of de toe te laten 

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 gemeenteraad en de 

commissie wordt ondersteunt door de raadsgriffier. 

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

haar bevindingen in de raadsvergadering van 26 april 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. A. (Annet) IJff (PvdA) 

2. L. (Léon) van Dun (DB) 

3. M. (Mario) Kock (LLBWB) 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 april 2022, nummer 2022/080, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 


