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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:  
Zaaknummer:  
 
Onderwerp 
Commissie onderzoek geloofsbrieven 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
5 februari 2018 13 maart 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 

1. ***, **** en ****  te benoemen tot commissie onderzoek geloofsbrieven als bedoeld in 
artikel 7 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad  
 

Inleiding 
In de laatste vergadering van de gemeenteraad in huidige samenstelling op 27 maart moet de raad 
beslissen over de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raad.  Daarbij moet de raad kijken naar de 
geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden en naar het proces verbaal (onderzoek naar het verloop 
van de verkiezing of de vaststelling van de uitslag).  Hiervoor moet de raad een commissie voor 
onderzoek van de geloofsbrieven instellen bestaande uit 3 leden van de raad. In het verleden werd 
de commissie altijd tijdens de raadsvergadering benoemd en werden de geloofsbrieven tijdens de 
vergadering onderzocht. Voorgesteld wordt om de raadsleden vooraf te benoemen zodat het werk 
van de commissie voorafgaand aan de raadsvergadering kan plaatsvinden. 
Het is gebruikelijk het onderzoek van geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden zo 
mogelijk te laten doen door raadsleden die zelf geen kandidaat zijn.  
 
Argumenten 
1.1 Door vooraf te benoemen is er ruimte voor zorgvuldig onderzoek van de geloofsbrieven  
Na de verkiezingen is het onderzoek van de geloofsbrieven een vrij omvangrijke taak. De 
geloofsbrieven van alle  19 nieuwe raadsleden moeten onderzocht worden en de commissie kijkt 
naar de processen verbaal van de stembureaus.  
Wanneer dit onderzoek, zoals gebruikelijk, plaatsvindt tijdens een schorsing van de raadsvergadering 
dan is dit een lange onderbreking van de raadsvergadering. Bovendien is er op dat moment maar 
beperkt tijd om bij eventuele vragen op basis van de overlegde stukken verder navraag te doen. Door 
de commissie vooraf te benoemen kan het onderzoek plaatsvinden op een moment tussen het 
vaststellen van de uitslag door het hoofdstembureau op 23 maart en de raadsvergadering op 27 
maart. 
 
De agendacommissie, 
 
Mark van Stappershoef, voorzitter 
Berry van 't Westeinde, griffier  
  



Agendapunt:  
 
 
 
 
 
 
 

Zaaknummer  2 

De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van de agendacommissie d.d. 31 januari 2018; 
 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
 
1. ***, **** en ****  te benoemen tot commissie onderzoek geloofsbrieven als bedoeld in 
artikel 7 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
 

 
 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 maart 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 
  



Agendapunt:  
 
 
 
 
 
 
 

Zaaknummer  3 

Bijlage: Artikel 7 Reglement van Orde 
 
 
Artikel 7 Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging; benoeming wethouders 

1. Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie in 
bestaande uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, 
de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw benoemde leden en de 
processen-verbaal van de stembureaus. 

2. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven schriftelijk verslag uit 
aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook 
melding gemaakt van een minderheidsstandpunt. 

3. Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de 
laatste samenkomst van de raad in de oude samenstelling na de verkiezingen. 

4. Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten leden van de raad op om in 
de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 18 van 
de Gemeentewet, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen. 

5. In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw 
benoemd lid van de raad op voor de vergadering van de raad, waarin over diens 
toelating wordt beslist, om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te 
leggen. 

6. Bij de benoeming van een wethouder wordt overeenkomstig het eerste lid een 
commissie ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de 
Gemeentewet en of de kandidaat beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag. 
De werkwijze van deze commissie is overeenkomstig het tweede lid. 

7. De kandidaat wethouder overlegt de documenten en informatie die nodig zijn voor 
de in het voorgaande lid te verrichtten toetsing. 
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