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Nummer 17-119

Onderwerp toelating dhr. H.T.C. Kager als tijdelijk lid van de gemeenteraad

Aan de raad,
Gevraagde beslissing
1.

De heer H.T.C. Kager, Ruisvoornlaan 19, 3984 MG Odijk, toe te laten als tijdelijk lid van de
gemeenteraad.

Grondslag
Art X10lid2 Kieswet, Gemeentewet en Reglement van orde van de gemeenteraad van Bunnik 2008.
Inleiding
Mevrouw L. de Wild-Geerlings heeft op 23 november schriftelijk aangegeven per 7 december 2017 tijdelijk
ontslag wegens ziekte te nemen. Volgens de Kieswet is het mogelijk om vervanging te regelen. Een vervangingsperiode duurt 16 weken. Het vervangende raadslid is na afloop van de periode van rechtswege
ontslagen.
De heer H.T.C. Kager is per 7 december 2017 benoemd als de vervanger van mevrouw Geerlings. Het
voorstel luidt om de geloofsbrieven van de heer Kager te onderzoeken en, indien deze positief worden
bevonden, hem toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad. Hij heeft binnen de in artikel V2 van de
Kieswet aangegeven tijd medegedeeld dat hij de benoeming aanneemt.
Beoogd effect
Het opvullen van een tijdelijke raadsvacature.
Beschrijving varianten/mogelijkheden
Niet van toepassing.
Argumenten
Een lid van de gemeenteraad dient aan een aantal wettelijke eisen te voldoen. De commissie onderzoek
geloofsbrieven (art 4 Rvo) heeft tot taak de geloofsbrieven van het benoemde raadslid te onderzoeken en
om vast te stellen of hij aan de geldende wettelijke eisen voldoet.
Kanttekeningen
De toelating van het raadslid kan plaatsvinden onder voorwaarde van een positief advies van de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven.
Uitvoering
De voorzitter van de gemeenteraad benoemt 3 leden van de commissie uit het midden van uw raad. Na
een schorsing rapporteert de commissie aan uw raad over hun bevindingen.

2
Ter inzage
De ontslagbrief inclusief medische verklaring van mevrouw L. de Wild-Geerlings en de geloofsbrieven van
de heer H.T.C. Kager liggen ter inzage bij de griffier.
Odijk, 11 december 2017
De voorzitter van de raad van Bunnik,

R. van Schelven
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De raad van de gemeente Bunnik;

In vergadering bijeen op 14 december 2017,
Gelet op het tijdelijk ontslag van mevrouw L. de Wild-Geerlings als lid van de gemeenteraad;
Onderzocht de geloofsbrieven van de heer H.T.C. Kager, Ruisvoornlaan 19, 3984 MG Odijk;
Concludeert dat de heer H.T.C. Kager aan alle wettelijk gestelde eisen voldoet;

besluit:
1.De heer H.T.C. Kager, Ruisvoornlaan 19, 3984 MG Odijk toe te laten als tijdelijk lid
van de gemeenteraad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2017
De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

