
Raadsvoorstel

Status:  besluitvormend

Agendapunt: 1a     

Onderwerp: Toelating G.J. Veldhuis als lid gemeenteraad 

Datum: 31 oktober 2016 

Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten 

Decosnummer: 535 

Informant: drs. J. Leegwater
griffie@dalfsen.nl
(0529) 488 388

Voorstel:
Dhr. G.J. Veldhuis toe te laten als lid van de raad van de gemeente Dalfsen. 



2

Inleiding: 
Met het vertrek van dhr. Schuring uit de raad is een vacature ontstaan. De voorzitter van het centraal 
stembureau heeft conform de bepalingen uit de Kieswet dhr. G.J. Veldhuis benoemd als raadslid. Hij 
was de daarvoor in aanmerking komende kandidaat, vanwege het niet aannemen van de benoeming 
door hoger geplaatsten op de kieslijst. Het is aan de raad om hem toe te laten als lid van de 
gemeenteraad. De raad dient op grond van de Kieswet (afdeling IV, hoofdstuk V) te besluiten tot 
toelating tot de raad, op grond van een onderzoek naar de geloofsbrieven.

De raad zal op voorstel van de voorzitter ter vergadering een commissie voor het onderzoek naar de 
geloofsbrieven instellen. Deze commissie zal de geloofsbrieven onderzoeken en adviseren over de 
toelating. 

Argumenten:
In het onderzoek naar de geloofsbrieven wordt gekeken of de benoemde kandidaat aan de vereisten 
voor het lidmaatschap van de gemeenteraad voldoet, en of er geen nevenfuncties worden vervult die 
niet met het lidmaatschap samengaan. De commissie zal ter vergadering verslag uitbrengen van haar 
bevindingen. 

Kanttekeningen
Geen. 

Alternatieven:
Geen. 

Financiële dekking:
Past binnen de begroting.  

Communicatie:
De benoeming van dhr. Veldhuis is op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt. De gemeenteraad 
heeft een afschrift van het benoemingsbesluit ontvangen. 

Vervolg:
Alvorens zijn functie uit te oefenen, dient dhr. Veldhuis de eed of de verklaring en belofte af te leggen. 

Bijlagen:
Kennisgeving benoeming G.J. Veldhuis
Brief G.J. Veldhuis, aanneming benoeming, 28 oktober 2016

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,
drs. H.C.P. Noten drs. J. Leegwater



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van voorzitter en griffier d.d. 31 oktober 2015, nummer 535;

gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven; 

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

gelet op afdeling IV van de Kieswet;

b e s l u i t :

Veldhuis, G.J. (Gerrit Jan) toe te laten als lid van de raad van de gemeente Dalfsen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
31 oktober 2016.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


