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Toelaten raadsleden

Voorgesteld besluit
De commissie onderzoek geloofsbrieven stelt u voor te besluiten: 
1. De volgende personen toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam:

1. mevrouw Trudy Baggerman
2. de heer Henri van Bennekom
3. de heer Arie van den Berg
4. de heer Erik van den Bosch
5. de heer Max van den Bout
6. de heer Erik van Dijk
7. de heer Dick Fijnekam
8. de heer Paul Hoogstraten
9. mevrouw Liny de Jager - Volker
10. de heer Cees Lock
11. de heer Arjan Meerkerk
12. mevrouw Aafke Ouwerkerk - Breedveld
13. de heer Willem Pors
14. de heer Arie de Rooij
15. de heer Wim de Ruiter
16. de heer Henk van Tilborg
17. de heer Wim IJzerman

Inhoud
Inleiding
Op grond van artikel V4 van de Kieswet beslist de huidige gemeenteraad over de toelating van de 
leden van de nieuwe gemeenteraad. In de Kieswet is hiertoe bepaald dat uw raad een onderzoek 
instelt naar de geloofsbrieven en beslist of de benoemden als lid worden toegelaten. In artikel 7 van 
het 'Reglement van Orde voor de vergaderingen van De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en 
andere werkzaamheden van de gemeenteraad' zijn nadere regels opgenomen voor dit onderzoek. Op 
basis hiervan heeft de raad op 8 november 2018 besloten de heren Max van den Bout, Robert 
Philippo en Wim de Ruiter te benoemen als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven voor 
de raadsperiode 2018 - 2022. De heer Peter aan de Wiel is reservelid. In tegenwoordigheid van de 
griffier en een betrokken medewerker van de afdeling Burgerzaken heeft de commissie op 25 en 28 
maart 2022 de geloofsbrieven beoordeeld. De commissie zal bij monde van haar voorzitter, de heer 
Max van den Bout, verslag doen in de buitengewone raadsvergadering van 28 maart 2022.

Beoogd effect
Toelaten van de nieuw gekozen raadsleden.
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Argumenten
De geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
-

Communicatie
De voorzitter van de commissie brengt schriftelijk verslag uit aan de gemeenteraad over haar 
onderzoek en doet daarbij een voorstel voor een besluit aan de gemeenteraad.

Vervolg
Na het mondeling verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het onderzoek naar de 
geloofsbrieven neemt de gemeenteraad een besluit over de toelating van de nieuwe gekozen 
raadsleden. De benoeming en beëdiging is voorzien op 30 maart 2022.

Openbaar
Ja


