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Toelaten nieuw raadslid SGP, de heer K.J. (Koen) Schouten

Voorgesteld besluit
De voorzitter stelt u voor op grond van artikelen V4, V12 en 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 heer K.J. (Koen) Schouten toe te laten als lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-
Giessendam.

Inhoud
Inleiding
Door het vertrek van de heer Jasper de Jong valt zijn raadszetel vrij. Ingevolge de Kieswet beslist de 
huidige gemeenteraad over de toelating van nieuwe leden van de gemeenteraad. De voorzitter van 
het centraal stembureau van de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft, gelet op de artikelen W1 
en W2, de heer Koen Schouten benoemd verklaard tot lid van de raad. De heer Schouten heeft 
medegedeeld zijn benoeming tot raadslid aan te nemen. Daarbij heeft hij gelijktijdig de wettelijk 
vereiste bescheiden voor zijn toelating tot de raad ingediend. 

In de Kieswet is bepaald dat de raad een onderzoek instelt naar de geloofsbrieven en beslist of de 
benoemde als lid wordt 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 raad van de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam (hierna: het Reglement van Orde) zijn nadere regels opgenomen 
voor dit onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven wordt 
u voorgesteld te besluiten de heer Koen Schouten toe te laten als lid van de gemeenteraad van 
Hardinxveld-Giessendam. 

Beoogd effect
Voorzien in een in de raad ontstane vacature. 

Argumenten
1.1    Benoemdverklaring door het hoofd- en centraal stembureau
Bij brief van 23 februari 2021 heeft de heer Jasper de Jong aan de voorzitter van de raad laten weten 
dat hij zijn ontslag indient als raadslid. Na de ontstane vacature heeft de voorzitter van het hoofd- en 
centraal stembureau de heer Koen Schouten benoemd verklaard. De heer Schouten heeft laten weten 
dat hij de benoeming aanneemt.
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1.2    Afleggen van de eed of verklaring en belofte
Om als raadslid te kunnen functioneren, is het noodzakelijk dat betrokkene eerst de eed of verklaring 
en belofte aflegt in handen van de voorzitter van de raad. De heer Schouten heeft aangegeven de eed 
af te willen leggen.

Kanttekeningen
1.1    Onderzoek van de geloofsbrieven
Voordat de gemeenteraad een nieuw raadslid kan toelaten moet een onderzoek worden ingesteld 
naar de geloofsbrieven. Volgens artikel 7 van het Reglement van Orde stelt de gemeenteraad een 
commissie in bestaande uit drie leden van de gemeenteraad, de zogenaamde commissie onderzoek 
geloofsbrieven. Deze commissie bestaat uit de heren Max van den Bout (voorzitter), Robert Philippo 
en Wim de Ruiter. De heer Peter aan de Wiel is reservelid.

De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer Koen Schouten voorafgaand aan de 
raadsvergadering onderzocht. De commissie zal bij monde van de voorzitter verslag doen van het 
onderzoek van de geloofsbrieven. 

1.2    Besluitvorming over benoemingen
Indien gewenst kan schriftelijke stemming over de benoeming van voorgestelde persoon plaatsvinden.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
De benoeming wordt via de website van de gemeenteraad bekend gemaakt. 

Vervolg
N.v.t.

Openbaar
Ja
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