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Onderwerp
Commissie onderzoek geloofsbrieven

Voorstel
Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van het fractievoorzittersoverleg om te besluiten
tot het instellen van een commissie onderzoek geloofsbrieven die de geloofsbrieven van
alle raadsleden, die op 21 maart 2018 worden gekozen, onderzoekt.

Inleiding
Het aantreden van nieuwe raadsleden gebeurt in drie stappen:

1. Benoeming. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018
benoemt de voorzitter van het centraal stembureau alle gekozenen op 23
maart 2018 tot raadslid. Het benoemingsbesluit is een van de
zogenaamde geloofsbrieven van de raadsleden (artikel Vl Kieswet). De
benoemde geeft schriftelijk aan of hij de benoeming aanneemt (artikel V2
Kieswet). Tegelijk met de mededeling dat hij zijn benoeming aanneemt
worden aan de raad stukken overgelegd waaruit bl¡jkt dat de benoemde
voldoet aan de eisen om als lid van de raad toegelaten te worden. Dit
omvat de volgende stukken: een ondertekende verklaring met de
openbare betrekkingen die hij bekleedt, een uittrekstel uit de GBA met
zijn woonplaats, geboorteplaats en -datum, en (indien niet-Nederlander)
stukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten van artikel 10, lid
2 Gemeentewet (artikel V3 Kieswet). Ook deze stukken behoren tot de
geloofsbrieven.

2. Toelating. De raad beslist over de toelating van nieuwe raadsleden. Dit
gebeurt na de verkiezingen door de oude raad in de vergadering van 27
maart 2018. Hiervoor dient de raad van elk nieuw raadslid de
bovengenoemde geloofsbrieven te onderzoeken.

3. Beëdiging (afleggen eed dan wel verklaring en belofte; art. 14
Gemeentewet). Dit gebeurt na de verkiezingen in de raadsvergadering
van 29 maart 2018.
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Beoogd effect/doel
Bij de toelating doet zich na de verkiezingen het volgende voor. Op grond van het
Reqlement van Orde (RvO) stelt de raad bii elke benoeming van nieuwe leden van de
raad een commissie in, bestaande uit drie leden van de raad, welke commissie de zgn.
geloofsbrieven onderzoekt en hierover aan de raad verslag uitbrengt. De raadsvoorzitter
stelt de raad ter vergadering nrondeling voor orl'l drie raadsleden te benoemen tot lid
van de commissie onderzoek geloofsbrieven (COG). De vergadering wordt geschorst
totdat de COG haar werkzaamheden heeft verricht, de raadzaal weer betreedt en
rapport uitbrengt aan de raad.

Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten de geloofsbrieven van 29 raadsleden worden
onderzocht. Alle raadsleden, ook degenen, die in de periode vóór de verkiezingen al
raadslid waren, worden immers opnieuw geïnstalleerd. De geloofsbrieven van de op 2L
maart 2018 gekozen raadsleden worden tot en met 26 maart gereed gemaakt. De raad
kan deze tot en met 28 maart onderzoeken. Ingevolge aft. C4 lid 2 van de Kieswet
treden de leden van de raad nl. tegelijk af met ingang van donderdag 29 maart, dus
om 00.00 uur's nachts. Vóór die tijd moet het ondezoek van de geloofsbrieven zijn
afgerond en moet over de toelating van de nieuw gekozen leden zijn besloten (beide
moet door de oude raad geschieden).

In Weert wordt de laatste vergadering van de raad in oude samenstelling twee dagen vóór
de installatievergadering van de nieuwe raad gehouden; dat is dus op 27 maart. Voor die
vergadering worden geagendeerd het onderzoek van de geloofsbrieven en de beslissing
omtrent toelating. Het onderzoek van de geloofsbrieven moet derhalve plaatsvinden op 27
maart.

Om deze 29 geloofsbrieven zorgvuldig te onderzoeken moet de vergadering gedurende
lange tijd worden geschorst. Als er dan nog knelpunten of niet direct te beantwoorden
vragen over de geloofsbrieven naar voren komen, is het maar de vraag of deze nog
dezelfde avond afdoende opgelost resp. beantwoord kunnen worden (hetgeen wel moet
gelet op de procedure) en duurt de schorsing nog langer. Het onderzoeken van 29
dossiers met geloofsbrieven neemt veel tijd in beslag. Omdat er een volle raadzaal zit te
wachten is er ook sprake van een zekere tijdsdruk.

Gelet op het bovenbeschreven tijdsbeslag en het risico van opduikende knelpunten
verdient het de voorkeur het onderzoek van de geloofsbrieven op 27 maart ruim vóór de
raadsvergadering (overdag) te laten plaatsvinden. Dat betekent dat de raad de COG al
vó6r 27 maart moet instellen, derhalve op 28 februari 2018.

Argumenten
Voorgesteld wordt om thans reeds een COG in te stellen en te bemensen, die na
gereedkomen van de geloofsbrieven op 27 maart al vóór de raadsvergadering van die
avond haar taak kan uitvoeren. Dit heeft als voordelen:

. tijdwinst tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2018;

. onderzoek geloofsbrieven onder minder tijdsdruk en daarmee
zorgvuldiger laten verlopen ;. er is nog tijd om eventuele vragen of knelpunten op te lossen;

. de raadsvergadering wordt publieksvriendelijker, een lange schorsing is
niet nodig.

Om te voorkomen, dat een raadslid zijn eigen geloofsbrieven moet onderzoeken,
verdient het de voorkeur dat raadsleden, die niet meer terugkeren in de raad, zitting
hebben in de COG.

De thans in te stellen commissie heeft uitsluitend tot taak de geloofsbrieven van
de op 29 maart 2018 te installeren raadsleden te onderzoeken. Enige tijd na de
verkiezingen wordt er een colleqe van burqemeester en wethouders gevormd.
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Indien raadsleden tot wethouder worden benoemd, houden zij op raadslid te zijn.
De raad dient dan te besluiten over de benoeming van de wethouders en de
toelating van de nieuwe raadsleden en de geloofsbrieven van die personen te
onderzoeken. De raad zal in een volgend raadsvoorstel worden voorgesteld om
op 29 maart 2018 een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen, die op
dezelfde wijze tijdig met haar werkzaamheden kan beginnen.

Kanttekeningen en risico's
Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Geen. De raadsleden, die tot lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven worden
benoemd, ontvangen voor deze werkzaamheden geen extra vergoeding.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Comm unicatie/participatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Bijlagen
Geen.
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Onderwerp
Commissie onderzoek geloofsbr¡even nieuwe raad

Voorstel
A. Besluiten tot het instellen van een commissie die de geloofsbrieven van alle

raadsleden, die op 21 maart 2018 worden gekozen, onderzoekt.
B. De raadsleden L.C.G. Kusters, M.E.H. Geboers en J.M. Nouwen te benoemen

tot lid van deze commissie.

Inleiding
Het aantreden van nieuwe raadsleden gebeurt in drie stappen:

1. Benoeming. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018
benoemt de voorzitter van het centraal stembureau alle gekozenen op 23
maart 2018 tot raadslid. Het benoemingsbesluit is een van de
zogenaamde geloofsbrieven van de raadsleden (artikel Vl Kieswet). De
benoemde geeft schriftelijk aan of hij de benoeming aanneemt (aftikel V2
Kieswet). Tegelijk met de mededeling dat hij zijn benoeming aanneemt
worden aan de raad stukken overgelegd waaruit blijkt dat de benoemde
voldoet aan de eisen om als lid van de raad toegelaten te worden. Dit
omvat de volgende stukken: een ondertekende verklaring met de
openbare betrekkingen die hij bekleedt, een uittrekstel uit de GBA met
zijn woonplaats, geboofteplaats en -datum, en (indien niet-Nederlander)
stukken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de vereisten van artikel 10, lid
2 Gemeentewet (artikel V3 Kieswet). Ook deze stukken behoren tot de
geloofsbrieven.

2. Toelating. De raad beslist over de toelating van nieuwe raadsleden. Dit
gebeurt na de verkiezingen door de oude raad in de vergadering van 27
maart 2018. Hiervoor dient de raad van elk nieuw raadslid de
bovengenoemde geloofsbrieven te onderzoeken.

3. Beëdiging (afleggen eed dan wel verklaring en belofte; art. 14
Gemeentewet). Dit gebeurt na de verkiezingen in de raadsvergadering
van 29 maart 2018.

Beoogd effect/doel
Bij de toelating doet zich na de verkiezingen het volgende voor. Op grond van het
Reglement van Orde (RvO) stelt de raad bij elke benoeming van nieuwe leden van de
raad een commissie in, bestaande uit drie leden van de raad, welke commissie de zgn.
geloofsbrieven onderzoekt en hierover aan de raad verslag uitbrengt. De raadsvoorzitter
stelt de raad ter vergadering mondeling voor om drie raadsleden te benoemen tot lid
van de commissie onderzoek geloofsbrieven (COG). De vergadering wordt geschorst
totdat de COG haar werkzaamheden heeft verricht, de raadzaal weer betreedt en
rapport uitbrengt aan de raad.
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Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten de geloofsbrieven van 29 raadsleden worden
onderzocht. Alle raadsleden, ook degenen, die in de periode vóór de verkiezingen al
raadslid waren, worden ¡mmers opnieuw geÏnstalleerd. De geloofsbrieven van de op 21
maart 2018 gekozen raadsleden worden tot en met 26 maart gereed gemaakt. De raad
kan deze tot en met 28 maart onderzoeken. Ingevolge art. C4 lid 2 van de Kieswet
treden de leden van de raad nl. tegelijk af met ingang yan donderdag29 maart, dus
om 00.00 uur's nachts. Vóór die tijd moet het ondezoek van de geloofsbrieven zijn
afgerond en moet over de toelating van de nieuw gekozen leden zijn besloten (beide
moet door de oude raad geschieden).

In Weert wordt de laatste vergadering van de raad in oude samenstelling twee dagen vóór
de installatievergadering van de nieuwe raad gehouden; dat is dus op 27 maart. Voordie
vergadering worden geagendeerd het onderzoek van de geloofsbrieven en de beslissing
omtrent toelating. Het onderzoek van de geloofsbrieven moet derhalve plaatsvinden op 27
maart.

Om deze 29 geloofsbrieven zorgvuldig te onderzoeken moet de vergadering gedurende
lange tijd worden geschorst. Als er dan nog knelpunten of niet direct te beantwoorden
vragen over de geloofsbrieven naar voren komen, is het maar de vraag of deze nog
dezelfde avond afdoende opgelost resp. beantwoord kunnen worden (hetgeen wel moet
gelet op de procedure) en duurt de schorsing nog langer. Het onderzoeken van 29
dossiers met geloofsbrieven neemt veel tijd in beslag. Omdat er een volle raadzaal zit te
wachten is er ook sprake van een zekere tijdsdruk.

Gelet op het bovenbeschreven tijdsbeslag en het risico van opduikende knelpunten
verdient het de voorkeur het onderzoek van de geloofsbrieven op 27 maart ruim vóór de
raadsvergadering (overdag) te laten plaatsvinden. Dat betekent dat de raad de COG al
v66r 27 maart moet instellen, derhalve op 28 februari 2018.

Argumenten
Voorgesteld wordt om thans reeds een COG in te stellen en te bemensen, die na
gereedkomen van de geloofsbrieven op 27 maart al vóór de raadsvergadering van die
avond haar taak kan uitvoeren. Dit heeft als voordelen:

. tijdwinst tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2018;

. onderzoek geloofsbrieven onder minder tijdsdruk en daarmee
zorgvuldiger laten verlopen;

. er is nog tijd om eventuele vragen of knelpunten op te lossen;

. de raadsvergadering wordt publieksvriendelijker, een lange schorsing is
niet nodig.

Om te voorkomen, dat een raadslid zijn eigen geloofsbrieven moet onderzoeken,
verdient het de voorkeur dat raadsleden, die niet meer terugkeren in de raad, zitting
hebben in de COG.

De thans in te stellen commissie heeft uitsluitend tot taak de geloofsbrieven van
de op 29 maart 2018 te installeren raadsleden te onderzoeken. Enige tijd na de
verkiezingen wordt er een college van burgemeester en wethouders gevormd.
Indien raadsleden tot wethouder worden benoemd, houden zij op raadslid te zijn
De raad dient dan te besluiten over de benoeming van de wethouders en de
toelating van de nieuwe raadsleden en de geloofsbrieven van die personen te
onderzoeken. De raad zal in een volgend raadsvoorstel worden voorgesteld om
op 29 maart 2018 een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen, die op
dezelfde wijze tijdig met haar werkzaamheden kan beginnen.

Kanttekeningen en risico's
Geen.
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Financiële gevolgen
Geen. De raadsleden, die tot lid van de commissie onderzoek geloofsbrieven worden
benoemd, ontvangen voor deze werkzaamheden geen extra vergoeding.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie
Niet van toepassing.

Advies raadscommissie
P.M.

Bijlagen
Geen.

Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

H et fractievoorzittersoverleg,
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van het fractievoor¿ittersoverleg van 01-02-2018;

besluit

A. Besluiten tot het instellen van een commissie die de geloofsbrieven van alle
raadsleden, die op 21 maart 2018 worden gekozen, onderzoekt.
B. De raadsleden L.C.G. Kusters, M.E.H. Geboers en J.M. Nouwen te benoemen
tot lid van deze commissie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28-02-20L8

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


