
 Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering: 22 september 2016    Agenda nr.: 3 

Portefeuillehouder: mr. J.M.L. Niederer     Registratiecode: Griffie/2016- 

Onderwerp: Wijziging bemensing commissie onderzoek geloofsbrieven voor raadsleden en 
wethouders 

     

   

Aan de raad van de gemeente Roosendaal. 

 

 

Voorstel. 

 

Wij stellen u voor om, de heer van Poppel, als gevolg van zijn benoeming als wethouder van de 

gemeente Roosendaal, in de commissie onderzoek geloofsbrieven voor raadsleden en wethouders te 

vervangen door de heer J.F.H. Heeren 

 

De commissie bestaat daardoor vanaf 22 september 2016 uit: 

 

o De heer M.S. Yap 

o De heer M. Aygün 

o De heer J.F.A. Heeren 

o Mevrouw M.C.J. Frijters (reservelid) 

o De heer C.G.M. Janssen (reservelid) 

 

 

1. Inleiding. 

 

Door de installatie van de heer van Poppel, als wethouder van de gemeente Roosendaal, is een vacature 

ontstaan in de commissie welke is belast met het onderzoek van de geloofsbrieven en het adviseren 

omtrent de toelating van diegenen die zijn benoemd tot raadslid. Tevens krijgt de commissie in opdracht 

van het presidium de taak om uitvoering te geven aan de bepaling in artikel 6 lid 6 dat bij de benoeming 

van een wethouder een commissie ingesteld wordt, die onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de 

eisen van de Gemeentewet en adviseert omtrent de benoeming tot wethouder.  

 

 

De werkwijze van deze commissie is in beide gevallen gelijk. De commissie dient te bestaan uit drie 

raadsleden en zij kiest uit haar midden een vaste voorzitter. Om in geval van ziekte en of anderszins geen 

nieuwe commissie in te hoeven stellen, wordt voorgesteld om vijf  leden in deze commissie te benoemen. 

De commissie wordt ondersteund door  teamleider Publiekszaken en de griffier.  De commissie brengt na 

haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een 

besluit.  

 

 

2. Motivering/toelichting. 

 

Benoeming raadslid: 

De Kieswet regelt de benoeming van nieuwe leden in de raad bij vervulling van vacatures. Voor 

plaatsvervanging komt in aanmerking degene die op de betreffende kandidatenlijst het hoogst is geplaatst. 

De benoeming geschiedt door de voorzitter van het centraal stembureau. De benoemde dient bij het 

aannemen van zijn benoeming geloofsbrieven te overleggen, bestaande uit een Verklaring Openbare 

Betrekkingen en een gewaarmerkt afschrift uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. 

Uit de geloofsbrieven moet blijken, dat de benoemde voldoet aan de vereisten voor het raadslidmaatschap 

en geen met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekkingen vervult of nevenfuncties bekleedt 

waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het raadslidmaatschap. Na 

onderzoek van de geloofsbrieven brengt de commissie verslag uit aan de gemeenteraad over haar 

bevindingen en doet een voorstel aan de gemeenteraad tot toelating tot het raadslidmaatschap van de 

benoemde gemeente. De raad beslist vervolgens. 



 

Benoeming wethouder: 

In zijn circulaire van 16 maart 2006 is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nader 

ingegaan op de benoemingsprocedure van wethouders. In dit kader heeft de Minister gewezen op de 

bepalingen waaraan vanuit de Gemeentewet bij de beoordeling van kandidaat-wethouders dient te 

worden getoetst. Bij de beoordeling van kandidaat-wethouders in de gemeente Roosendaal moet een 

kandidaatstelling worden getoetst aan de volgende aspecten: 

- de vereisten voor het lidmaatschap van de raad die tevens gelden voor de wethouders, zijnde de 

artikelen 36a en 10 van de Gemeentewet; deze gaan over het ingezetenschap, de leeftijdsgrens en 

het niet uitgesloten zijn van het kiesrecht; 

- het niet hebben van de zogenaamde onverenigbare betrekkingen genoemd in artikel 36b van de 

Gemeentewet; 

- het niet vervullen van nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een 

goede vervulling van het wethouderschap, zoals bepaald in artikel 41b van de Gemeentewet; 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

 

 

De griffier, De burgemeester, 

 

 

 

E.M.J. van Straaten-Noyons mr. J.M.L. Niederer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

 Raadsvoorstel 

  

  27 maart 2014   Agenda nr.: 3 

Portefeuillehouder: Niederer    Registratiecode: Griffie/2014-15 

Onderwerp: Voorstel instellen commissie onderzoek geloofsbrieven voor raadsleden en 
wethouders 

     

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
Besluit: 

 

Wij stellen u voor om, de heer van Poppel, als gevolg van zijn aanstelling als wethouder van de 

gemeente Roosendaal, in de commissie te vervangen door de heer J.F.H. Heeren 

 

De commissie bestaat daardoor vanaf 22 september 2016 uit: 

 

o De heer M.S. Yap 

o De heer M. Aygün 

o De heer J.F.A. Heeren 

o Mevrouw M.C.J. Frijters (reservelid) 

o De heer C.G.M. Janssen (reservelid) 

 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 september 2016 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 

 

 


