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Installatie en beëdiging toegelaten raadsleden (a. Toelaten en b. Beëdigen)

Voorgesteld besluit
De voorzitter stelt u voor op grond van artikel W1 van de Kieswet, artikel 7 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen van De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden 
van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en gelet op de bevindingen van de 
commissie onderzoek geloofsbrieven te besluiten: 
1. De volgende personen toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam:
de heer Guus van den Bosch
2. de heer Koen Schouten

Inhoud
Inleiding
In de vergadering van 17 mei 2022 gaat de raad over tot benoeming van de wethouders. Kandidaten 
zijn mevrouw Trudy Baggerman en de heren Arjan Meerkerk en Jan Nederveen. Ingevolge artikel 36b 
van de Gemeentewet komt het raadslidmaatschap van mevrouw Baggerman en de heer Meerkerk te 
vervallen op het moment dat zij worden benoemd tot wethouder. In verband hiermee heeft de 
voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau het voornemen op 17 mei 2022 hun opvolgers 
benoemd te verklaren, te weten de heer Guus van den Bosch en de heer Koen Schouten.
 
Voordat de gemeenteraad een nieuw raadslid kan toelaten moet een onderzoek worden ingesteld 
naar de geloofsbrieven van de heren Van den Bosch en Schouten. Volgens artikel 7 van het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen van De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam stelt de gemeenteraad aan 
het begin van de nieuwe raadsperiode een commissie in, bestaande uit drie leden van de 
gemeenteraad; de zogenaamde commissie onderzoek geloofsbrieven. De raad heeft op 21 april jl. de 
leden hiervoor al benoemd en deze commissie heeft het onderzoek verricht.
 
De commissie beoordeelt en onderzoekt in tegenwoordigheid van de griffier of:

1. de geloofsbrieven van het benoemde gemeenteraadsleden voldoen aan de eisen van de 
Kieswet;

2. voldaan wordt aan de eisen van de Gemeentewet. Het gaat er daarbij om of de benoemden 
aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoen en geen met het lidmaatschap onverenigbare 
betrekkingen vervullen.

 
De commissie doet, bij monde van haar voorzitter, verslag van haar onderzoek in de raadsvergadering 
van 17 mei 2022.
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Beoogd effect
Het opvullen van vacatures in de gemeenteraad naar aanleiding van de benoeming van twee leden 
van de gemeenteraad tot wethouder.

Argumenten
1. In één raadsvergadering kunnen zowel wethouders als de opvolgers van de wethouders in de raad 
worden benoemd.
De voorzitter van het centraal stembureau (de burgemeester) benoemt na de benoeming van de 
wethouders de twee daarvoor in aanmerking komende kandidaten tot raadslid. 
Op grond van Artikel V4 van de Kieswet onderzoekt de gemeenteraad de geloofsbrieven en beslist of 
de benoemden als lid van de raad worden toegelaten. Daarbij gaat de raad na of de benoemden aan 
de vereisten voor het lidmaatschap voldoen en geen met het lidmaatschap onverenigbare betrekking 
vervullen.
 
2. Onderzoek geloofsbrieven
De geloofsbrief van het toe te laten raadslid bestaat uit:

• de kennisgeving van de voorzitter van het centraal stembureau aan de gemeenteraad van de 
benoeming;

• de mededeling dat hij/zij de benoeming aanneemt;
• een getekende verklaring met alle openbare betrekkingen;
• uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie personen.

Op grond artikel 7 van het Reglement van Orde vindt het onderzoek van de geloofsbrieven plaats door 
een vaste commissie van drie personen uit de gemeenteraad.

Kanttekeningen
Er kan alleen een besluit over de toelating van de nieuwe raadsleden plaatsvinden als de wethouders 
door de raad zijn benoemd en de nieuwe raadsleden door de voorzitter van het centraal stembureau 
zijn benoemd en zij hun benoeming hebben aanvaard.

Financiële informatie
-

Communicatie
-

Vervolg
Na het mondeling verslag van de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven neemt de 
gemeenteraad een besluit over de toelating van de nieuwe gekozen raadsleden. De benoeming en 
beëdiging vinden aansluitend plaats.

Openbaar
Ja


