Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
De volgende raadsleden zijn benoemd tot lid van de Commissie Binnenstad:
- Yvonne de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst)
- Sebastiaan Hamans (CDA)
- Karen Suijkerbuijk-Ader (ChristenUnie)
- Martijn Verbeek (VLP)
Met het vertrek van dhr. (Alex) Raggers als raadslid, is er een vacature ontstaan bij de Commissie
onderzoek geloofsbrieven.

Kader
De taken en samenstelling van de Commissie onderzoek geloofsbrieven zijn opgenomen in artikel 6
van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.
Taken
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6 dient uit uw midden een nieuwe commissie te worden
ingesteld, 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.
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.
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;
De werkwijze van de Commissie onderzoek geloofsbrieven is in beide gevallen gelijk; De commissie
brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel
voor een besluit.
Samenstelling
De Commissie onderzoek geloofsbrieven dient te bestaan uit drie raadsleden. Om in geval van ziekte
en/ of anderszins geen nieuwe commissie in te hoeven stellen, is het wenselijk (minimaal) 5 raadsleden
als lid van de Commissie onderzoek geloofsbrieven te benoemen en per toerbeurt (van 3 raadsleden per
geloofsbrievenonderzoek) in te zetten.
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De Commissie onderzoek geloofsbrieven wordt ondersteund door de teamleider Publiekszaken en de
griffier.

Wervingsprocedure
Op maandag 11 maart 2019 is de vacature middels een E-mail vanuit de griffie aan de raadsleden
kenbaar gemaakt. Hierin staat dat geïnteresseerde raadsleden zich met een korte schriftelijke
motivatie aan de raad bij de griffie kunnen aanmelden tot en met donderdag 21 maart 2019.

Kandidaten
Het volgende raadslid wordt voorgesteld voor benoeming tot lid van de Commissie onderzoek
geloofsbrieven:
•

Michael Yap (PvdA)

Communicatie
Het benoemingsbesluit zal op de reguliere wijze worden gepubliceerd en gecommuniceerd.

Bijlagen
1. “Tussentijdse benoeming lid Commissie onderzoek geloofsbrieven”

