Raadsvoorstel
Datum vergadering:
Datum voorstel:
Nummer:
Onderwerp:

17 oktober 2017
17 oktober 2017
3A
Toelating raadslid.

Voorgesteld raadsbesluit:
De heer A.H.B. Plegt toe te laten als lid van uw raad.
Aanleiding voor dit voorstel
Het raadslid, mevrouw A.B.E.G. Kemperink heeft met ingang van 26 september 2017 ontslag gevraagd
en gekregen van haar raadslidmaatschap.
De voorzitter van het centraal stembureau heeft mevrouw A.A. Schröder-Haarhuis benoemd verklaard tot
lid van de gemeenteraad. Mevrouw Schröder-Haarhuis heeft schriftelijk verklaard haar benoeming tot
raadslid niet te aanvaarden.
Hierop heeft de voorzitter van het centraal stembureau de heer A.H.B. Plegt, wonende te Albergen,
benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad.
De heer A.H.B. Plegt heeft schriftelijk verklaard zijn benoeming te aanvaarden. Hij heeft alle bij de
Kieswet gevorderde stukken ingeleverd. In het reglement van orde van de gemeenteraad van Tubbergen
is opgenomen dat voor het onderzoek van de geloofsbrieven uit uw midden een “commissie van
onderzoek van de geloofsbrieven” wordt geformeerd. Deze commissie adviseert uw raad over de toelating
van de heer A.H.B. Plegt. Op grond van het advies van de commissie van onderzoek van de
geloofsbrieven, neemt uw raad het besluit over de toelating van de heer A.H.B. Plegt. tot uw raad.
Uw raad moet nu over zijn toelating besluiten.

Bijlagen
 Benoemingsbesluit A.H.B. Plegt.
 Verklaring openbare betrekkingen
 Verklaring nevenfuncties
 Uittreksel Basisregistratie Personen
 Kopie legitimatiebewijs

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit.
De commissie van onderzoek van de geloofsbrieven.
Lid:

Voorzitter

Lid:

Lid:
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Vergadering presidium op
0 Besluit presidium: .............................................
0 om advies naar cie. S. en B. / cie. R. en E. .....
X rechtstreeks naar raad ter besluitvorming........
0 naar raad ter kennisname.................................
0 anders, namelijk: .............................................
Vergadering cie. S. en B. / cie. R. en E. op ....
0 Advies aan de raad
0 advies akkoord te gaan met het voorstel..........
0 advies het voorstel af te wijzen ........................
0 anders, namelijk: .............................................
0 Paraaf van de commissiegriffier: .....................
0 Opmerkingen:
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Raadsbesluit
Datum vergadering: 17 oktober 2017
Nummer:
3B
Onderwerp:
Toelating raadslid.

De raad van de gemeente Tubbergen,
gelezen het besluit van de voorzitter van het centraal stembureau van 4 oktober 2017;
gelet op het advies van de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven van 17 oktober 2017;
gelet op het bepaalde in artikel V4 en V12 van de Kieswet;
Overwegende dat de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven alle vereiste stukken heeft
onderzocht en in orde heeft bevonden;

B E S L U I T:
De heer A.H.B. Plegt, wonende te Albergen, toe te laten tot lid van de gemeenteraad van Tubbergen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2017,
De gemeenteraad van Tubbergen,
de raadsgriffier

de voorzitter

{HELGAL}
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar

{WILMIENH}
drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker
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