VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, BUNDELNR. 7
Onderwerp:

Beëdiging raadsleden

Voor welke cyclus:

Extra raadsvergadering op 21 april 2010

Agendering:

Raadsrotonde
Gemeenteraadsvergadering
Werkbezoek op locatie

Behandelwijze:

Bespreken
Kennis van nemen
Richting geven aan kaderstelling
Controleren
Beëdigen

Indien raadsrotonde,
hoeveel behandeltijd
is naar schatting
nodig:

half uur
drie kwartier
vijf kwartier
twee uur

Samenvatting
hoofdpunten:

twee en een half uur
Nieuw benoemde raadsleden leggen in de vergadering een eed of belofte af
alvorens zij geïnstalleerd zijn.

Aan raadsleden mee
te zenden stukken:
Achterliggende
stukken:
Is er behoefte aan
een mondelinge
inleiding/ toelichting:
Zijn er burgers,
bedrijven,
organisaties die
bericht van
raadsbehandeling
moeten krijgen?
Opmerkingen
van het Presidium:

Tekst eed/belofte.

Portefeuillehouder:
Meer informatie bij:

Burgemeester
Jeroen van Urk, raadsgriffier
j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl , tel. 0315 292310 of 06 813161706

Opmerkingen
raadsgriffie

Voordat de eed of belofte wordt afgelegd onderzoekt een commissie van drie
raadsleden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden (geregeld in reglement
van orde). Dit gebeurt traditioneel tijdens de vergadering zelf. Het verslag van de
commissie voor de geloofsbrieven wordt op die manier schriftelijk vastgelegd in
het raadsverslag.

Benoemingsverklaringen en geloofsbrieven van de te beëdigen raadsleden.

N.v.t.

Beëdiging raadsleden
In de extra raadsvergadering van 21 april 2010 worden vermoedelijk vier raadsleden
benoemd als wetouder. Zodra zij als wethouder zijn beëdigd vervalt volgens de gemeentewet
automatisch hun raadslidmaatschap. Op dat moment zijn er dus vier vacatures als raadslid.
Na de beëdiging van de wethouders schorst de burgemeester de raadsvergadering.
Daarna tekent hij de benoemingsverklaringen van de opvolgers.
Deze tekenen dat zij de benoeming aanvaarden en tekenen hun geloofsbrief.
Vervolgens heropent de burgemeester de raadsvergadering voor de beëdiging van de
opvolgende raadsleden. Na een positief advies van de commissie van de geloofsbrieven of
een kandidaat-gemeenteraadslid aan de wettelijke benoembaarheidsvereisten voldoet,
besluit de gemeenteraad tot toelating, en legt de kandidaat in handen van de raadsvoorzitter
de eed of belofte af.
De burgemeester zegt op:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en
dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen."
Het raadslid zegt:
"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
of
"Dat verklaar en beloof ik!"

