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:

info m.b.t. onderzoek geloofsbrieven/ aanvang raadslidmaatschap

Geloofsbrieven
Het geloofsbrieven onderzoek wordt gehouden door de raad in oude samenstelling (artikel V 4 van de
Kieswet). De raad kan een aanvang maken met het onderzoek van de geloofsbrieven nadat een
benoemde zijn benoeming heeft aangenomen en de stukken heeft overlegd die de Kieswet vereist
(artikel V 2 jo V3 Kieswet).
Artikel van het Reglement van Orde van de gemeente Wormerland vermeldt over dit onderwerp:
1 Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie in bestaande uit drie
leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebben de
stukken van nieuw benoemde leden en de processen verbaal van de stembureaus.
2 De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad en doet
daarbij een voorstel voor een besluit. In de verslaglegging wordt ook melding gemaakt van een
minderheidsstandpunt.
3. Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten leden van de raad op om in de eerste
vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, bedoeld als in artikel 18 van de Gemeentewet, de
voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.
4. In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd lid van de
raad op voor de vergadering van de raad waarin over diens toelating wordt beslist om de
voorgeschreven een of verklaring en belofte af te leggen.
Het onderzoek
Artikel V4 eerste lid Kieswet: Het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing is geschied,
onderzoekt de geloofsbrief en beslist of de benoemde als lid van dat orgaan wordt toegelaten. Daarbij
gaat het na, of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen met het
lidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult, en beslist het de geschillen welke met
betrekking tot de geloofsbrief of de verkiezing zelf rijzen.
Vereisten raadslidmaatschap
Om als raadslid te kunnen worden gekozen moet zijn voldaan aan de algemene eisen van het
raadslidmaatschap (artikel 10 Gemeentewet). Vereist is dat men ingezetene is van de gemeente, de
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet uitgesloten is van het kiesrecht.
Onverenigbare betrekkingen
In artikel 13 lid eerste lid Gemeentewet is geregeld welke betrekkingen volgens de wet als
onverenigbaar worden geacht met het raadslidmaatschap. Een lid van de raad is niet tevens: minister,
staatssecretaris, lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale
ombudsman, commissaris van de Koning, gedeputeerde, secretaris van de Provincie, burgemeester,
wethouder, lid van de rekenkamer, lid van een deelraad, lid van het dagelijks bestuur van een
deelgemeente, ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan
ondergeschikt.

Uitzonderingen
In afwijking van het eerste lid van artikel 13 Gemeentewet vermeldt lid 2 van dat artikel dat een lid de
raad tevens wethouder kan zijn van de gemeente waar hij lid van de raad is gedurende het tijdvak dat:
a. aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de raad en eindigt op
het tijdstip waarop de wethouders ingevolge artikel 42, eerste lid, aftreden;
b. aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op het tijdstip waarop de
goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of
waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden benoemd. Hij wordt
geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot
wethouder aanvaardt.
Conclusie: een demissionair wethouder kan gedurende een bepaalde tijd tevens lid zijn van de raad.
In afwijking van het eerste lid van artikel 13 Gemeentewet kan tevens een lid van de raad zijn:
ambtenaar van de burgerlijke stand; vrijwilligers of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke
verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht; ambtenaar werkzaam voor een school voor
openbaar onderwijs.
Artikel V4 omvat een limitatieve opsomming. Het is niet toegestaan het onderzoek uit te breiden met
andere vereisten (volgens circulaire MBZ d.d. 5 januari 2006)
Aanvang raadslidmaatschap
Het raadslidmaatschap vangt aan, wanneer de toelating tot de raad onherroepelijk is geworden.
Hoewel het afleggen van de eed of de verklaring en belofte geen constitutief vereiste is voor het
lidmaatschap van de raad, kan het raadslid zonder beëdiging zijn taken niet uitoefenen.
De gemeentewet biedt de keuze voor de eed of de verklaring en de belofte.
Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar
en beloof) dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat getrouw zal zijn aan de
grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en
geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)
Leden die niet aanwezig kunnen zijn dienen bij een volgende vergadering de eed of belofte af te
leggen.

