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Invulling twee vacatures raadsleden, besluit tot toelating.

Korte inhoud voorstel
Mevrouw M.J.M. van der Burgt heeft ontslag genomen als raadslid en de heer R.W. Kruijswijk is
benoemd tot wethouder van deze gemeente. Dit betekent dat er voorzien moet worden in twee
raadsvacatures. Mevrouw M.J. Meuleman-Wierda en de heer M. Fennema zijn tot raadslid benoemd
verklaard. Uw raad dient de geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden te onderzoeken en een
besluit over de toelating tot de gemeenteraad te nemen.
1. Aanleiding
Door het ontslag van mevrouw M.J.M. van der Burgt en de benoeming tot wethouder van raadslid de
heer R.W. Kruijswijk moet er voorzien worden in twee tussentijdse raadsvacatures.
2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten
Vacature door ontslag
Bij brief van 5 februari 2015 (2015029136) heeft mevrouw M.J.M. van der Burgt met ingang van 18
februari 2015 ontslag genomen als raadslid. De voorzitter van het centraal stembureau heeft op 18
februari 2015 de eerstvolgende in aanmerking komende kandidaat van GROENLINKS, mevrouw M.J.
Meuleman – Wierda, benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Bloemendaal
(2015028964).
Vacature door benoeming tot wethouder
De heer R.W. Kruijswijk is benoemd tot wethouder van deze gemeente. In artikel 13 van de
Gemeentewet wordt aangegeven dat het wethouderschap een met het raadslidmaatschap
onverenigbare betrekking is. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen (artikel 36b, 2 e lid
Gemeentewet):
- de periode tussen de stemming en het tijdstip van aftreden van het zittende college. Een demissionair
wethouder mag wel (tevens) raadslid zijn;
- de periode tussen de benoeming tot wethouder (van een raadslid) en de
benoeming/toelating van de opvolger in de raad. Als de wethouder uit de raad komt en dus
zijn/haar raadslidmaatschap moet opgeven dan kan hij/zij raadslid blijven totdat zijn/haar
opvolger onherroepelijk is toegelaten tot de raad.
De heer R.W. Kruijswijk is op 19 februari 2015 benoemd tot wethouder van de gemeente Bloemendaal.
Een wethouder die uit de raad wordt gekozen houdt van rechtswege op raadslid te zijn (artikel X 1
Kieswet). De heer R.W. Kruijswijk wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van de
dag waarop hij zijn benoeming tot wethouder heeft aanvaard (artikel 36b, 2 e lid onder b
Gemeentewet). Op grond van artikel X 6 Kieswet behoudt hij echter zijn raadslidmaatschap totdat de
goedkeuring van zijn opvolger onherroepelijk is geworden. Gelet op het bovenstaande is door de
voorzitter van het centraal stembureau de eerstvolgende in aanmerking komende kandidaat van
GROENLINKS, de heer M. Fennema, benoemd verklaard tot lid van de raad van Bloemendaal
(2015030752).

-2Onderzoek geloofsbrieven
Conform artikel V 2 Kieswet moet de benoemden, uiterlijk de 28e dag na dagtekening van de
kennisgeving van benoeming, aan uw raad meedelen of zij de benoeming aannemen. Tegelijk met deze
mededeling moet de benoemden aan uw raad een ondertekende verklaring overleggen waaruit alle
openbare betrekkingen blijken. Het gaat daarbij om functies die op grond van de Kieswet niet met het
raadslidmaatschap samen mogen gaan. Tevens moeten de benoemden een afschrift uit de
basisregistratie personen (voorheen GBA, thans BRP) overleggen. De benoemden hebben deze stukken
ingeleverd.
Uw raad dient de overgelegde stukken (gezamenlijk de geloofsbrief genoemd) te onderzoeken en
onverwijld te beslissen of de benoemden als lid van de raad van Bloemendaal kunnen worden
toegelaten. Uw raad moet bij dit onderzoek de volgende zaken nagaan:
- voldoet de benoemde aan de vereisten voor het raadslidmaatschap;
- vervult de benoemde geen met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekkingen.
Tevens beslist uw raad evt. geschillen die met betrekking tot de geloofsbrief rijzen.
Het lidmaatschap van een tot lid van de raad benoemde persoon vangt aan zodra de toelating
onherroepelijk is geworden. Er is geen mogelijkheid van bezwaar/beroep tegen een besluit van uw raad
over al dan niet toelating. Het raadslidmaatschap vangt daarmee terstond na een besluit tot toelating
aan. Het besluit tot toelating van de heer M. Fennema betekent het einde van het raadslidmaatschap
van de heer R.W. Kruijswijk. Voordat de nieuw toegelaten raadsleden hun functie kunnen uitoefenen
dienen zij in handen van de voorzitter van de raad de verplichte eed of belofte af te leggen.
NB: in dit voorstel is ervan uitgegaan dat op 19 februari 2015 de heer R.W. Kruijswijk is benoemd tot wethouder. Als
dit niet het geval is dan blijft de heer Kruijswijk raadslid en is er sprake van één raadsvacature (wegens ontslag van
mevrouw M.J.M. van der Burgt). Het conceptbesluit dient in dat geval alsvolgt gewijzigd te worden: toe te laten als
lid van raad van de gemeente Bloemendaal mevrouw M.J. Meuleman-Wierda.

3. Financiële aspecten/risico’s
N.v.t.
4. Communicatie aspecten
Bekendmaking van de benoeming en toelating van de nieuwe raadsleden vindt plaats door het team
communicatie middels een persbericht in lokale pers en website van de gemeente en de gemeenteraad.
5. Voorstel
De raad der gemeente Bloemendaal wordt voorgesteld, gehoord de goedkeurende rapportage van de
commissie onderzoek naar de geloofsbrieven van mevrouw M.J. Meuleman-Wierda en de heer M.
Fennema, beiden toe te laten als lid van de gemeenteraad van Bloemendaal. Tevens wordt de verdeling
van commissies vastgesteld.

6. Uitvoering
De nieuwe raadsleden worden door de griffie geïnformeerd en daarnaast voorzien van alle benodigde
faciliteiten om als raadslid te kunnen functioneren.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

A. Emmens-Knol

, burgemeester.

H.Q. Meijer,

, directeur-gemeentesecretaris a.i.
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De raad der gemeente Bloemendaal;
gehoord de rapporten van de commissie betreffende het onderzoek naar de geloofsbrieven van
mevrouw M.J. Meuleman-Wierda die op 18 februari 2015 tot lid van de raad van de gemeente
Bloemendaal benoemd is verklaard;
de heer M. Fennema, die op 19 februari 2015 tot lid van de raad van de gemeente Bloemendaal
benoemd is verklaard;
overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;
b e s l u i t:
1. toe te laten als leden van de raad van de gemeente Bloemendaal mevrouw M.J. MeulemanWierda en de heer M. Fennema;
2. de heer M. Fennema te benoemen tot plaatsvervangend lid van de commissies Samenleving,
Bestuur en Middelen en Grondgebied; mevrouw M.J. Meuleman-Wierda te benoemen tot lid van de
commissie Samenleving en plaatsvervangend lid van de commissies Bestuur en Middelen en
Grondgebied; Mw Koningsveld te benoemen tot lid van de commissie Bestuur en Middelen en
plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving en Grondgebied.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 19 februari 2015

, voorzitter

, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: unaniem
Stemmen tegen:
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