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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De heer F.J. Venus toe te laten als lid van de gemeenteraad van Stichtse Vecht.

Samenvatting
Als gevolg van de benoeming van de heer F. W.H. van Liempdt tot wethouder van de gemeente
Stichtse Vecht is een vacature ontstaan in de fractie Lokaal Liberaal. Voorgesteld wordt de heer F.J.
Venus toe te laten als lid van de gemeenteraad van Stichtse Vecht.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Toelating en beëdiging van een nieuw raadslid voor de fractie Lokaal Liberaal.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Artikel V 4 en V 12 van de Kieswet; artikel 14 Gemeentewet.

Argumenten

De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft volgens de voorgeschreven procedure de heer F.J.
Venus benoemd tot raadslid. Alvorens tot toelating over te gaan worden na de benoeming eerst de
geloofsbrieven onderzocht. Omdat de benoeming voorzienbaar was heeft de
geloofsbrievencommissie voorwerk verricht. De geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden
bestaan uit: de kennisgeving van de voorzitter van het Centraal Stembureau aan de gemeenteraad
van de benoeming, de mededeling dat hij de benoeming aanneemt, de getekende verklaring met alle
openbare betrekkingen en het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Op grond van artikel
8 van het ‘Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Stichtse Vecht’ vindt het onderzoek
van de geloofsbrieven plaats door een commissie van drie personen uit de gemeenteraad. In
verband met het digitaal vergaderen is voorgesteld deze vooraf in te stellen.

Kanttekeningen
Geen.

Communicatie

Dhr. Venus krijgt na de besluitvorming het besluit toegezonden.

Financiën, risico’s en indicatoren

Dit raadsvoorstel heeft geen extra financiële consequenties.
8 juli 2020
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