Agendapunt nr. 4
Zaaknummer:

Onderwerp
Raadsvoorstel onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid
Datum voorstel
07-09-2022

Datum raadsvergadering
13 september 2022

Aan de gemeenteraad,
Voorstel
De heer J. Duijsters (Gezond Verstand Goirle Riel) toe te laten als raadslid van de gemeenteraad van
de gemeente Goirle.
Inleiding
1. De heer Teun van den Brand heeft met zijn bericht van 17 juni 2022 aan de voorzitter van de
raad zijn ontslag als raadslid per 1 augustus 2022 bekend gemaakt. De voorzitter van de raad
heeft het ontslag aanvaard.
2. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft vervolgens de volgende personen gevraagd of
zij benoemd willen worden:
- Ad Mallens
- Jelle van Loon
- Paul Verlaan
Zij hebben allen schriftelijk verklaard de benoeming niet te willen aanvaarden.
- Hierop volgt als nieuw te benoemen raadslid: de heer Joris Duijster.
Argumenten
De heer Joris Duijsters heeft de benoeming aanvaard.
De bij de benoeming behorende stukken en de geloofsbrief zijn 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 Joris Duijsters aansluitend de verklaring en
belofte afleggen. Het besluit treedt namelijk direct in werking (art. V11 Kieswet).
burgemeester van Goirle
Mark van Stappershoef,

Ambtelijke bijstand:

De raad van de gemeente Goirle,

heeft kennis genomen van het ontslag door het raadslid Teun van den Brand;
heeft kennis genomen van de Verklaringen niet aannemen benoeming;
gelet op de Gemeentewet en de Kieswet,

besluit:

tot toelating van de heer Joris Duijsters als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Goirle.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 september 2022.

de voorzitter,

de griffier,
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