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Voorstel
Wij stellen u voor de geloofsbrief conform het reglement van orde te onderzoeken.
In de bijlage vindt u alle relevante documenten.

Samenvatting
Bij brief d.d. 16 oktober 2013 heeft de heer M. Schellenberg het centraal
stembureau laten weten zijn ontslag te willen nemen als raadslid.
De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft hierna de procedure conform de
Kieswet in gang gezet.

Toelichting
De heer T. M. L. Schroder komt, volgens de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, in aanmerking voor benoeming in
deze vacature. Het Centraal Stembureau heeft op 18 oktober 2013 de heer
Schroder benoemd verklaard tot lid van de raad. De heer Schroder heeft zijn
benoeming aangenomen. Dit strekt tot onderzoek van de geloofsbrief.
De kennisgeving van de benoeming aan de raad en het bericht van ontvangst van
de voorzitter van het Centraal Stembureau betreffende de aanneming van de
benoeming, als onderdeel van de geloofsbrief, vindt u in de bijlagen.
Voor het onderzoek van de geloofsbrief moet een verklaring zijn overlegd waarin
de openbare betrekkingen vermeld staan die benoemde bekleedt, een register van
hoofd- en nevenfuncties en een uittreksel uit het bevolkingsregister van de
gemeente, waaruit blijkt dat de benoemde zijn werkelijke woonplaats in de
gemeente heeft.
In artikel 6 van het Reglement van Orde van de raad is de procedure voor het
onderzoek van geloofsbrieven opgenomen. Hieruit blijkt dat dit onderzoek door
een commissie bestaande uit drie leden van de raad gedaan moet worden.
Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de bepalingen in artikel 13 en 15 van de
Gemeentewet inzake onverenigbare betrekkingen.
Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet dienen de leden van de raad
openbaar te maken welke andere functies dan het raadslidmaatschap zij
vervullen.

Juridische gevolgen
Het centraal stembureau heeft gehandeld conform de artikelen V1, V2, W1 en W7
van de Kieswet.
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Communicatie
De benoeming van de heer Schroder wordt gepubliceerd in De Terschellinger van
24 oktober 2013.

Ter inzage liggende stukken
Benoemingsbesluit en geloofsbrief.
Terschelling, 21 oktober 2013.
J. Hofman,
griffier.

J.H. Bats,
voorzitter.

