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Benoemen leden commissie onderzoek geloofsbrieven

Voorgesteld besluit
De voorzitter stelt u voor op grond van artikel V4 van de Kieswet en 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 te besluiten:
1. In de raadsperiode 2022-2026 te benoemen in de commissie onderzoek geloofsbrieven:
mevrouw Aafke Ouwerkerk-Breedveld en de heren Max van den Bout en Cees Lock als leden, waarbij 
de heer Max van den Bout tevens voorzitter is.

Inhoud
Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen onderzoekt een speciale commissie (de commissie onderzoek 
geloofsbrieven) de geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden en adviseert de commissie de 
gemeenteraad over het verloop van de verkiezingen (of dit op wettige wijze is gebeurd). Verder 
onderzoek deze commissie ook de geloofsbrieven bij de benoemingen van burgerleden en 
wethouders alsmede bij tussentijdse vacature waarvoor onderzoek naar de geloofsbrieven moet 
worden ingesteld.

Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek beslist de raad over de toelating van nieuwe raads- 
of burgerleden en de wethouders. 
Volgens artikel V4 van de Kieswet en 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 een commissie in bestaande uit drie leden 
van de gemeenteraad, de zogenaamde commissie onderzoek geloofsbrieven. Het aanwijzen van een 
reservelid zal later dit jaar nog plaatsvinden.

Beoogd effect
De commissie onderzoekt of de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden voldoen aan de eisen 
van de Kieswet en of 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.

Argumenten
Om te voorkomen dat voor elke wijziging in de samenstelling van de raad een nieuwe commissie moet 
worden benoemd is het beter werkbaar een commissie te benoemen voor de duur van de hele 
raadsperiode. Een en ander conform artikel 7 van het Reglement van Orde. 

Kanttekeningen
N.v.t.
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Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
De commissieleden worden op het raadsinformatiesysteem vermeld onder het tabblad 'Bestuur'. 

Vervolg
Besluitvorming over benoemingen; indien gewenst kan schriftelijke stemming over de benoeming van 
de voorgestelde personen plaatsvinden.

Openbaar
Ja


