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Onderwerp
Dit voorstel gaat over de toelating van een nieuw raadslid.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gehoord het rapport van de commissie betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van 
mevrouw Schep die op 25 november 2021 tot lid van de raad van de gemeente Bloemendaal 
benoemd is verklaard;

overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden; 

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

besluit:

-mevrouw A.M.C. Schep toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bloemendaal. 
-mevrouw A.M.C. Schep te benoemen tot commissielid van de commissie Grondgebied.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 16 december 2021
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Voorgesteld besluit

-mevrouw A.M.C. Schep toe te laten als lid van de raad van de gemeente Bloemendaal.
-mevrouw A.M.C. Schep te benoemen tot commissielid van de commissie Grondgebied.

Aanleiding en beoogd effect

Op 24 november 2021 heeft mevrouw Kuijs de voorzitter van de raad geïnformeerd haar functie als 
raadslid per direct op te zeggen.
De voorzitter van het centraal stembureau heeft op 25 november 2021 de volgende in aanmerking 
komende kandidaat van de D66-lijst, mevrouw Schep, benoemd verklaard tot lid van de raad van 
de gemeente Bloemendaal.

Artikel V 2 van Kieswet geeft aan dat mevrouw Schep uiterlijk de 28e dag na kennisgeving van 
haar benoeming meedeelt of zij haar benoeming aanvaardt. Tegelijk met deze kennisgeving moet 
zij een verklaring overleggen waaruit alle openbare betrekkingen/ nevenfuncties blijken. Tevens 
moet de benoemd verklaarde een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP) overleggen.

Mevrouw Schep heeft tijdig medegedeeld de benoeming te aanvaarden en heeft de stukken tijdig, 
op 29 november 2021 ingeleverd. De raad moet deze stukken (geloofsbrieven) onderzoeken en 
beslissen of zij als lid van de raad kan worden toegelaten. Bij dit onderzoek moeten de volgende 
zaken worden onderzocht:

voldoet de benoemd verklaarde aan de vereisten van het raadslidmaatschap; 
vervult de benoemd verklaarde geen met het raadslidmaatschap onverenigbare 
betrekkingen.

De raad beslist over eventuele geschillen die met betrekking tot de geloofsbrieven ontstaan. Er is 
geen mogelijkheid tot bezwaar en beroep. Het raadslidmaatschap vangt direct aan na het besluit 
tot toelating. Voordat mevrouw Schep haar functie kan uitoefenen dient zij de eed of belofte af te 
leggen. Mevrouw Schep heeft aangegeven de belofte af te zullen leggen.

Politieke keuzeruimte
Als de raad beslist dat de geloofsbrieven in orde zijn, dan moet zij worden toegelaten tot de raad.

Communicatie
De benoeming van het nieuwe raadslid wordt kenbaar gemaakt op het Raads Informatie Systeem.

Achterliggende documenten
Verklaring mevr. Schep m.b.t. aanvaarding raadslidmaatschap dd. 29 november 2021 
Verklaring mevr. Schep m.b.t. openbare betrekkingen/ nevenfuncties dd. 29 november 2021 
Afschrift BRP mevr. Schep
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