
 Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering:  23 juni 2016    Agenda nr.: 2a 

Portefeuillehouder: burgemeester    Registratiecode: Griffie/2016-32 

Onderwerp: Voorstel toelating nieuw benoemd lid  

 

Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 
Voorstel   
Overeenkomstig het bepaalde in artikel V4 van de Kieswet stellen wij u voor de 
geloofsbrief van het nieuw benoemd lid te onderzoeken en te beslissen over de 
toelating als lid van de raad van de gemeente Roosendaal. 
 
Wij stellen u voor: 
1. toe te laten als lid van de raad van de gemeente Roosendaal de heer C.H.D. 

Hoendervangers. 
 
2. Aanleiding   
De heer Fronczek heeft met ingang van 1 juni 2016 zijn ontslag aangeboden als 
raadslid.  
 
Kader    
Bij tussentijds ontslag van een raadslid benoemt de voorzitter van het centraal 
stembureau een vervanger voor de opengevallen plaats. Hierbij wordt de volgorde 
van rangschikking op de lijst van de betreffende groepering, in dit geval de 
Roosendaalse Lijst , aangehouden. 
 
Motivering / toelichting   
Hoofdstuk W van de Kieswet regelt de benoeming van nieuwe leden bij vervulling 
van vacatures. Ingevolge artikel W1 van de Kieswet komt voor plaatsvervanging in 
aanmerking degene die op de betreffende kandidatenlijst het hoogst is geplaatst en 
wier kandidatuur niet op grond van artikel W2 van de Kieswet buiten rekening dient 
te worden gelaten.  
Op basis van de rangschikking van de Roosendaalse Lijst komt de heer 
Hoendervangers woonachtig te Roosendaal in aanmerking als vervanger. Ingevolge 
artikel W1 van de Kieswet is de heer Hoendervangers benoemd tot lid van de raad 
van de gemeente Roosendaal. Hij heeft zijn benoeming aanvaard. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel V4 van de Kieswet stellen wij u voor de 
geloofsbrief van het nieuw benoemd lid te onderzoeken en te beslissen over de 
toelating als lid van de raad van de gemeente Roosendaal. 
 
Doel en evaluatie   
n.v.t. 
 
Financiële aspecten en consequenties   
n.v.t. 
 
Communicatie    
n.v.t. 
 



Bijlagen   
1. Benoemingsbesluit d.d. 13 juni 2016. 
2. De geloofsbrieven van de heer Hoendervangers. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
 
De burgemeester van Roosendaal, 
 
 
 
mr. J.M.L. Niederer 


