
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Door het aanvaarden van het wethouderschap door een lid van de raad ontstaat een 

raadsvacature. Dit voorstel gaat over de invulling van de raadsvacature. 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;   

 

 

b e s l u i t: 

 

toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bloemendaal de heer W.G. Brussaard. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 7 juni 2018 

 

 

  , voorzitter 

 

 

Raadsvergadering d.d. : 7 juni 2018 

Commissievergadering d.d. : - 

Commissie : - 

Portefeuillehouder : Burgemeester E. Roest 

Programmaonderdeel : 002. Burgerzaken 

002001. Burgerzaken 

Registratienummer : 2018009209 

Productiedatum : 6 juni 2018 
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    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 19 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 0 
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Voorgesteld besluit 

 

De raad besluit toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bloemendaal de heer W.G. 

Brussaard.  

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

De heer N.A.L. Heijink heeft op 7 juni 2018 het wethouderschap van de gemeente Bloemendaal 

aanvaard. Omdat de Gemeentewet (artikel 13, tweede lid onder b) aangeeft dat een raadslid 

geacht wordt ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij de 

benoeming tot wethouder aanvaardt, is er sprake van een raadsvacature. De Kieswet geeft aan op 

welke wijze in deze raadsvacature moet worden voorzien.  

 

Het wethouderschap is een met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekking (artikel 36b 

Gemeentewet). Hierop bestaan 2 uitzonderingen: 

1. de periode tussen de verkiezingsdag en het aftreden van het zittende college. Een demissionair 

wethouder mag tevens raadslid zijn; 

2. de periode tussen het aanvaarden van het wethouderschap door een raadslid en de toelating tot 

de raad van zijn/haar opvolger. 

 

Beoogd effect 

Het beoogde effect is dat conform de Kieswet in de ontstane raadsvacature wordt voorzien. 

  

Politieke keuzeruimte 

Er is geen sprake van politieke keuzeruimte. De Kieswet geeft aan op welke wijze moet worden 

voorzien in de raadsvacature.  

 

Gedachtegang 

 

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als resultaat van de 

onderhandelingen is op 7 juni 2018 raadslid de heer N.A.L. Heijink benoemd en beëdigd tot 

wethouder van de gemeente Bloemendaal. Dit betekent dat hij geacht wordt ontslag te hebben 

genomen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot wethouder 

heeft aanvaard. Daardoor is er sprake van een raadsvacature.   

 

De heer Brussaard is met toepassing van hoofdstuk W (de opvolging) van de Kieswet door de 

voorzitter van het centraal stembureau benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente 

Bloemendaal. De heer Brussaard heeft deze benoeming aanvaard en de overige benodigde stukken 

ingeleverd. 

 

Uw raad dient de overgelegde stukken (gezamenlijk de geloofsbrief) te onderzoeken en te 

beslissen of de heer Brussaard als lid van de raad van de gemeente Bloemendaal kan worden 

toegelaten. De raad onderzoekt de volgende zaken: 

- voldoet de benoemde aan de vereisten van het raadslidmaatschap; 

- heeft de benoemde geen met het raadslidmaatschap onverenigbare betrekkingen. 

Tevens beslist uw raad de geschillen die eventueel ontstaan met betrekking tot deze geloofsbrief.  

 

Het lidmaatschap van een tot lid van de raad benoemde vangt aan zodra de raad heeft besloten tot 

zijn toelating. Dit betekent tevens het einde van het raadslidmaatschap van de heer Heijink (artikel 

X 6 Kieswet). De heer Brussaard moet voordat hij daadwerkelijk zijn functie kan uitoefenen in 

handen van de voorzitter van de raad de verplichte eed of belofte afleggen.       
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Overwegingen van het college 

Niet van toepassing.  

 

Middelen 

Niet van toepassing.  

 

Participatie 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

De toelating tot de raad van de gemeente Bloemendaal van de heer Brussaard zal via de 

gebruikelijke kanalen door het team communicatie worden bekendgemaakt. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

Niet van toepassing. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

Bijlagen 

- 

 

Achterliggende documenten 

- 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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