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Wijziging lid 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. de benoeming van de heer Jasper de Jong (SGP) als lid van de commissie onderzoek 
geloofsbrieven in te trekken en in zijn plaats de heer Wim de Ruiter (CDA) te benoemen als lid van 
deze commissie.

Inhoud
Inleiding
Na gemeenteraadsverkiezingen en bij tussentijdse vacatures onderzoekt een speciale commissie (de 
commissie onderzoek geloofsbrieven) de geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden. Voor de 
benoeming van burgerleden geldt eenzelfde soort procedure die is afgeleid van de toelating van 
raadsleden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek beslist de raad over de toelating van 
nieuwe raadsleden of burgerleden. 

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'. Bij raadsbesluit van 8 
november 2018 bestaat deze commissie uit de leden Max van den Bout (tevens voorzitter), Jasper de 
Jong en Robert Philippo. Peter aan de Wiel is benoemd als reservelid. 

Jasper de Jong (SGP) neemt op 25 maart 2021 afscheid als raadslid. Hierdoor komt zijn plaats in de 
commissie onderzoek geloofsbrieven vrij. Wim de Ruiter (CDA) is bereid gevonden om hem te 
vervangen.

Beoogd effect
Conform artikel 7, lid 1 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 voldoen aan de samenstelling van de commissie onderzoek geloofsbrieven.

Argumenten
Bij het openvallen van een plaats in een commissie benoemt de gemeenteraad een nieuw lid en/of 
plaatsvervangend lid. Door het ontslag en de benoeming gelijktijdig te laten plaatsvinden blijft het 
aantal leden in de commissie onderzoek geloofsbrieven gelijk.
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Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

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

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Reglement van Orde gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam 


