
Voorstel aan raad

Verantwoordelijke afdeling Nummer

griffie

− nieuw beleid: nee Raad d.d.

− autonome Gemeentelijke bevoegdheid: ja 30 september 2015

− bevoegdheid in medebewind: nee

Portefeuillehouder

burgemeester

Datum Onderwerp

4 juni 2013 benoeming raadslid

Dhr. B. Harmsen toelaten als raadslid ter vervanging van mw. H.G.A.M. Miltenburg.

Verzoek van mw. H.G.A.M. Miltenburg (PvdA)

Mw. H.G.A.M. Miltenburg, raadslid van de gemeente Renkum sedert  23 april 2014, heeft per 

brief d.d. 17 september 2015 aan de voorzitter van de raad verzocht haar per 30 september 

2015 ontslag te verlenen als raadslid. 

 

Wettelijk kader

In de Kieswet is voorzien in een procedure voor opvolging van een raadslid dat lopende de 

raadsperiode ontslag neemt (art W1 Kieswet)

In overeenstemming met de Kieswet en artikel 4 van het Reglement van orde voor de 

vergaderingen c.a. van de raad genomen vervolgstappen na indienen verzoek van mw. N. Kulci..

De voorzitter van de raad heeft besloten het gevraagde ontslag op 30 september 2015 te 

verlenen en heeft de wettelijke procedure tot vervanging in werking gesteld.

DE voor vervanging in aanmerking komende personen, dhr. A.G.F. ter Huurne en mw. E. de Vries 

hebben aangegeven Niet voor benoeming in aanmerking te willen komen.

De voorzitter van het centraal stembureau, dit is eveneens de burgemeester, heeft de voor 

vervanging in aanmerking komende persoon, dhr. B. Harmsen, als vervanger benoemd. 

Dhr. B. Harmsen heeft op de kennisgeving van de benoeming aan de voorzitter van het centraal 

stembureau schriftelijk geantwoord, dat hij de benoeming aanvaardt, onder opgave van zijn 

nevenfuncties en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie personen.

De voorzitter van de raad heeft dhr. B. Harmsen opgeroepen voor de openbare raadsvergadering 

van 30 september 2015, waarin over zijn toelating zal worden beslist, om de voorgeschreven 

verklaring en belofte af te leggen.

Voorstel Inleiding
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Beslispunten raad

Uw raad dient thans te beslissen over de toelating van dhr. B. Harmsen tot raadslid. Daartoe 

dient uw raad een commissie in te stellen, bestaande uit drie raadsleden. De commissie 

onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van het nieuw 

benoemde raadslid.

De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de raad en doet 

daarbij een voorstel tot het nemen van een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van 

een eventueel minderheidsstandpunt. 

Indien uw raad besluit tot toelating, dan dient dhr. B. Harmsen in de raadsvergadering ten 

overstaan van de voorzitter de eed of verklaring en belofte af te leggen.

Een en ander kan achtereenvolgens plaatsvinden in en buiten de raadsvergadering van 30 

september 2015.

Met dit voorstel wordt gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid van ontslag met de 

consequentie van vervanging van een raadslid.

Niet van toepassing.

Onbekend.

Indien uw raad beslist tot toelating van dhr. B. Harmsen tot raadslid, dient dhr. B. Harmsen in uw 

raadsvergadering ten overstaan van de voorzitter van de raad de eed of de verklaring en belofte 

af te leggen.  

Aangezien het i.c. een definitieve vervanging van een vertrekkend raadslid betreft zijn met het 

voorstel geen extra kosten gemoeid. De raadsvergoeding van mw. Miltenburg is beëindigd per 

30 september 2015.

N.v.t.

Argumenten Standpunt commissie(s) Draagvlak Aanpak/UitvoeringFinanciële consequentiesPersonele consequenties
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Zie onder Aanpak/Uitvoering en Communicatie. 

De wettelijk verplichte (Kieswet) bekendmaking van de toelating tot vervangend raadslid zal 

z.s.m. plaats vinden in de Hoog en Laag.

N.v.t. 

Juridische consequenties Communicatie Alternatieven


