Raadsvoorstel
Vergadering

: 21 september 2017

Agendapunt
Status
Programma
Portefeuillehouder

:2
: Besluitvormend
: (1) Algemeen bestuur
: L.J. Gebben

Behandelend ambt.
E-mail
Telefoonnummer
Zaaknummer

: Sytze Dijkstra
: SKDijkstra@t-diel.nl
: (0511)460 508
: Z2016-12165 / S2017-24996

Aan de Raad.
Onderwerp
Onderzoek geloofsbrieven / toelating nieuw raadslid / afleggen eed of belofte.

Korte inhoud
In de (extra) raadsvergadering op 4 september jl. is raadslid E.M. Bruins Slot –
Janmaat verkozen en benoemd als wethouder. In artikel 13 van de Gemeentewet is
bepaald dat het wethouderschap onverenigbaar is met het raadslidmaatschap. Op
grond van de Kieswet betekent dat het einde van het raadslidmaatschap. Derhalve zal
er een vervanger voor mevrouw Bruins Slot als raadslid benoemd moeten worden.
De voorzitter van het centraal stembureau zal binnenkort deze vervanger benoemd
verklaren tot lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel. Betrokkene zal dan
deze benoeming nog moeten aanvaarden.
De raad dient in de raadsvergadering de geloofsbrief van het benoemde lid te
onderzoeken. Daarbij wordt nagegaan of de benoemde aan de vereisten voor het
lidmaatschap voldoet en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult.
Op grond van het Reglement van Orde wordt hiertoe door de raad een commissie
ingesteld bestaande uit drie leden van de raad. Op basis van het onderzoek door die
commissie dient de raad te beslissen of de benoemde als lid van de raad wordt
toegelaten.
Alvorens de functie van raadslid te kunnen uitoefenen, dient de benoemde in de
raadsvergadering, in handen van de voorzitter, ten slotte de eed of belofte af te leggen.
In de periode tussen de benoeming van mevrouw Bruins Slot tot wethouder en de
goedkeuring van de geloofsbrieven van haar opvolger als raadslid, blijft mevrouw
Bruins Slot tevens raadslid. Deze uitzondering op de onverenigbaarheid van het
wethouderschap met het raadslidmaatschap is geregeld in artikel 13 lid 2 van de
Gemeentewet.

Ter inzage liggende stukken
- benoemingsbesluit E.M. Bruins Slot tot wethouder van Tytsjerksteradiel

