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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Voorstel tot benoeming van de leden van de 
commissie voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven 

Commissie:  
n.v.t. 

BBVnr: 
1318564 

Portefeuillehouder:  
n.v.t. 
 

Gemeenteraad: 
29 maart 2018 

Raadsvoorstelnr.: 
1318565 

e-mailadres opsteller:  
j.v.straalen@ridderkerk.nl  

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
Voor de raadsperiode 2018 – 2022 tot lid van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven 
te benoemen: 
1. de heer H. van Os 
2. de heer P. Kranendonk 
3. mevrouw P.J. van Nes – de Man 
4. de heer L. van der Spoel (plaatsvervangend) 
 
Inleiding 
Aan het begin van elke nieuwe raadsperiode worden de (plaatsvervangend) leden van de commissie 
voor het onderzoek van de geloofsbrieven benoemd. 
 
Beoogd effect 
Na het besluit heeft de raad een commissie die aan hem verslag uitbrengt of benoemde raadsleden 
voldoen aan de wettelijke eisen voor het raadslidmaatschap en over de toelating van deze benoemde 
raadsleden tot de raad. Daarnaast brengt de commissie een advies uit aan de raad: 

a. over de rechtmatigheid van de gehouden gemeenteraadsverkiezingen; 
b. of een te benoemen wethouder van buiten de raad, voldoet aan de eisen van de 

Gemeentewet. 
 
Relatie met beleidskaders  
N.v.t. 
 
Argumenten 
1.1 Ten behoeve van de raad, die beslist over de toelating van raadsleden, kan onderzocht worden of  

benoemde raadsleden voldoen aan de wettelijke eisen van het raadslidmaatschap. 
1.2 Ten behoeve van de raad, die beslist over de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen, 

kan de rechtmatigheid onderzocht worden. 
1.3 Ten behoeve van de raad, die de wethouders benoemd, kan beoordeeld worden of een kandidaat 

van buiten de raad voldoet aan de eisen van de Gemeentewet. 
 

Overleg gevoerd met  
De fractievoorzitters. 
  
Kanttekeningen 
N.v.t. 
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Uitvoering/vervolgstappen  
Als de commissieleden bijeen moet komen, worden zij hiervan op de hoogte gesteld door de griffier. 
 
Evaluatie/monitoring  
N.v.t. 
 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken  
N.v.t. 
 
Duurzaamheid  
N.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming  
Het raadsbesluit wordt bekendgemaakt via de Blauwkai en de gemeentelijke website. 
 
 
De raadsvoorzitter, 
 
 
 
 
mw. A. Attema 

 

  
 

  
 
 
 
Bijlage; 

1. Raadsbesluit 


