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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt nr. 4 
 
Zaaknummer: 2020-005104 

 
Onderwerp 
Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
25-6-2020 7-7-2020   

Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
De heer H.J.F.M. van der Velden toe te laten als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente 
Goirle. 
 
Inleiding 
1.  C.A.M. van Neerven heeft in een brief aan de voorzitter van de raad haar ontslag als raadslid 
bekend gemaakt. De voorzitter van de raad heeft het ontslag aanvaard. 
2.  De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft de volgende personen gevraagd of zij benoemd 
willen worden: 
- mevrouw M.J.F. Immink 
Zij heeft schriftelijk verklaard dat zij niet voor de benoeming in aanmerking wil komen.   
3.  Hierop volgt als nieuw te benoemen raadslid: de heer H.J.F.M. van der Velden. 
 
Argumenten 
De heer Van der Velden heeft de benoeming aanvaard.  
De bij de benoeming behorende stukken en de geloofsbrief worden onderzocht door de 
onderzoekscommissie uit de raad (art. 6 van het reglement van orde voor de vergaderingen).  
De commissie beoordeelt aan de hand van de ingeleverde stukken of de benoemde voldoet aan de 
vereisten van artikel 10 en 13 van de Gemeentewet en artikel  V4, V12 en V13 van de Kieswet. 
 
Vervolg 
Na het onderzoek brengt de woordvoerder van de commissie in deze raadsvergadering mondeling en 
schriftelijk verslag uit van de bevindingen. De commissie adviseert tot wel of geen toelating. 
 
Toelating 
Als de gemeenteraad besluit tot toelating kan de heer H.J.F.M. van der Velden aansluitend de 
verklaring en belofte afleggen. Het besluit treedt namelijk direct in werking (art. V11 Kieswet).  
Daarna kan de heer H.J.F.M. van der Velden aan de vergaderingen deelnemen. 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris 



Agendapunt 4:  "Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid" 
 
 
 

 
 
 
 

Zaaknummer  2 

 
De raad van de gemeente Goirle, 
 
 
gelezen het gevraagde ontslag door het raadslid C.A.M. van Neerven; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2020; 
 
gelet op de Gemeentewet en de Kieswet, 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
tot toelating van de heer H.J.F.M. van der Velden als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente 
Goirle. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 7 juli 2020, 
 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

 
, de griffier 

 

 


