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Samenvatting
Ter voldoening aan artikel V4 van de Kieswet worden tijdens de raadsvergadering van 22 april
2014 voor onderzoek neergelegd de geloofsbrieven van drie nieuw benoemde leden van de
gemeenteraad, noodzakelijk geworden na de benoeming van drie raadsleden tot wethouder.
Op grond van artikel V4 Kieswet zullen de geschillen die met betrekking tot de geloofsbrieven
ontstaan door U moeten worden beslist.

Beslispunten
De raad besluit –na onderzoek van de geloofsbrieven- over de toelating van de nieuw benoemde
leden van de gemeenteraad, noodzakelijk na de benoeming van drie raadsleden tot wethouder.

Inleiding
Door de benoeming van de heer J.H.J. van Bussel, de heer T.M. Martens en de heer J.C.M.
Huijsmans tot wethouder ontstaan er in de raad van de gemeente Asten drie vacatures.
Voor de invulling van de ontstane vacatures worden de geloofsbrieven van de tussentijds te
benoemen leden van de gemeenteraad voor onderzoek neergelegd. Aan de raad wordt
voorgesteld om - na akkoordbevinding van de overgelegde stukken - te besluiten tot toelating
van de nieuw benoemde raadsleden overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wat gaan we daarvoor doen
De raad stelt een commissie samen die, tijdens een schorsing, de geloofsbrieven onderzoekt, en
vervolgens aan de raad rapporteert omtrent toelating van de beoogde raadsleden.
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commissie onderzoekt
door de benoemden is overgelegd hun geloofsbrief;
de stukken op tijd zijn ingekomen;
de benoemden woonachtig zijn in de gemeente Asten;
de benoemden niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
de benoemden, indien zij niet eerder lid van de raad zijn geweest, een uittreksel uit de
gemeentelijke basisadministratie hebben overlegd;
of de benoemden voldoen aan de vereisten van het raadslidmaatschap, die zijn opgesomd in
artikel 10 van de Gemeentewet;
of de benoemden geen met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekkingen bekleden
zoals vermeld in artikel 13 van de Gemeentewet.

-2Voor u ligt ter inzage:
1.
Ontwerpbesluit.
2.
De tekst van artikel 10 en 13 van de Gemeentewet.
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