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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
De heren F.J. Venus, wonende te Maarssen, M.V. van Luipen, wonende te Maarssen 
en J. van Sligtenhorst, wonende te Kockengen, toe te laten als lid van de gemeenteraad 
van Stichtse Vecht. 
 
Samenvatting 
Onder voorbehoud van benoeming tot wethouder van de gemeente Stichtse Vecht per 7 
juni 2022, hebben op 2 juni 2022 de heer F.W.H. van Liempdt, raadslid voor de fractie van 
Lokaal Liberaal, de heer A.L. Wisseborn, raadslid voor de fractie van de VVD en mevrouw 
C. van Vliet, raadslid voor de fractie van Streekbelangen, de voorzitter van de 
gemeenteraad schriftelijk meegedeeld hun raadslidmaatschap per 7 juni 2022 te 
beëindigen. 
Bij de fractie van Lokaal Liberaal heeft mevrouw T.C. Overdijkink in een verklaring 
aangegeven niet voor benoeming in aanmerking te willen komen. Vervolgens is de heer 
F.J. Venus de eerstvolgende op de kieslijst. 
Bij de fractie van de VVD heeft mevrouw J.A. Beekman in een verklaring aangegeven niet 
voor benoeming in aanmerking te willen komen. De heer Van Luipen is bij de VVD de 
eerstvolgende op de kieslijst. 
Bij de fractie Streekbelangen hebben de heren J.W.M. Helling en H.J. Simhoffer in een 
verklaring aangegeven niet voor benoeming in aanmerking te willen komen. De heer 
J. van Sligtenhorst is bij de fractie Streekbelangen de eerstvolgende op de kieslijst. 
Voorgesteld wordt de heren F.J. Venus, M.V. van Luipen en J. van Sligtenhorst toe te laten 
als lid van de gemeenteraad van Stichtse Vecht. 
 
Bijlagen 
Raadsbesluiten 
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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Toelating en beëdiging raadsleden 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t 
 
Datum raadsvergadering 
7 juni 2022 

Portefeuillehouder 
A.J.H.T.H. Reinders 
Organisatie onderdeel 
Griffie 
E-mail opsteller 
marijke.de.jong@stichtsevecht.nl 
Telefoonnummer opsteller 
0346254273 
Registratie nummer 
Z/22/267921 VB/22/98529 

http://www.stichtsevecht.nl/
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Toelating en beëdiging van nieuwe raadsleden voor de fracties van Lokaal Liberaal, VVD en 
Streekbelangen. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Artikel V 4 en V 12 van de Kieswet en artikel 14 van de Gemeentewet. 
 
Argumenten 
De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft volgens de voorgeschreven procedure de 
heren F.J. Venus, M.V. van Luipen en J. van Sligtenhorst 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 betrokkene 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. 
Elk raadslid legt persoonlijk in handen van de voorzitter van de raad de eed of de verklaring 
en belofte af. 
Belofte       Eed 
De heer F.J. Venus      De heer J. van Sligtenhorst 
De heer M.V. van Luipen 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
De heren F.J. Venus, M.V. van Luipen en J. van Sligtenhorst krijgen na de besluitvorming 
het besluit toegezonden. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Dit raadsvoorstel heeft geen extra financiële consequenties. 
 
2 juni 2022 
 
 
Burgemeester 
drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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