
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 340672
Datum vergadering: 29 maart 2022
Datum voorstel: 23 maart 2022
Nummer: 4A
Onderwerp: Toelating raadsleden raadsperiode 2022-2026.

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor te besluiten de volgende raadsleden toe te laten tot de raad van de gemeente 
Tubbergen:

1. mevrouw U.M.T. (Ursula) Bekhuis, Hezingen
2. mevrouw H.M.N. (Hilde) Berning-Everlo, Tubbergen
3. mevrouw M.M.T. (Marian) de Boer-Loman, Manderveen 
4. de heer R.J.G. (Ruben) ter Braak, Langeveen
5. de heer C.M. (Coen) Eidhof, Tubbergen
6. mevrouw N.A. (Noortje) Haarman, Fleringen
7. de heer G. (Gerbert-Jan) Hendriksen, Langeveen
8. de heer S.W.J. (Stijn) Hesselink, Albergen
9. de heer N.J.H. (Nick) Kleijssen, Geesteren
10. de heer H. (Hans) te Kolsté, Mariaparochie
11. mevrouw C.G.M. (Christel) Luttikhuis-Nijhuis, Fleringen
12. de heer L.W. (Leon) Oosterik, Geesteren
13. de heer M.J.M. (Martin) Oude Avenhuis, Mariaparochie
14. de heer F.H.J. (Frank) Oude Breuil, Albergen
15. de heer P.F. (Pim) Oude Geerdink, Tubbergen
16. de heer J.W.G. (Jeroen) Oude Hendriksman, Harbrinkhoek
17. de heer A.H.B. (Alexander) Plegt, Tubbergen
18. mevrouw J.H. (Janine) Vissia, Tubbergen
19. de heer H. (Henk) Wessels, Tubbergen

en hen als raadslid te beëdigen in de raadsvergadering van 30 maart 2022.

Aanleiding voor dit voorstel
Op 14-15-16 maart 2022 zijn de verkiezingen gehouden voor de leden van de gemeenteraad. Het centraal 
stembureau heeft op 21 maart 2022 de uitslag van de verkiezing vastgesteld en op basis hiervan de 19 
raadsleden benoemd verklaard. Het benoemingsbesluit en de daarbij behorende bijlagen vormen samen de 
geloofsbrieven van de verkozen raadsleden. Uw raad moet over de toelating tot de raad van de 19 
raadsleden besluiten. 

In het reglement van orde van de gemeenteraad van Tubbergen is opgenomen dat hiervoor uit uw midden 
een “Commissie van onderzoek van de geloofsbrieven” wordt geformeerd. Deze commissie adviseert uw 
raad omtrent de toelating van de 19 raadsleden. Op grond van het advies van de commissie van onderzoek 
van de geloofsbrieven neemt uw raad het besluit omtrent de toelating van de 19 raadsleden.

In de raadsvergadering van 30 maart 2022 leggen alle toegelaten raadsleden de eed of belofte af en worden 
daarmee geïnstalleerd als raadslid.

 
De voorzitter van het centraal stembureau,

drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 29 maart 2022
Nummer: 4B 
Onderwerp: Toelating raadsleden raadsperiode 2022-2026

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van de voorzitter van het centraal stembureau van 21 maart 2022, nr. 4A;

gelet op het advies van de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven van 29 maart 2022;

gelet op artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;

overwegende dat de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven de stukken heeft onderzocht en in 
orde bevonden;

B E S L U I T:

toe te laten als lid van de raad van de gemeente Tubbergen:

1. mevrouw U.M.T. (Ursula) Bekhuis, Hezingen
2. mevrouw H.M.N. (Hilde) Berning-Everlo, Tubbergen
3. mevrouw M.M.T. (Marian) de Boer-Loman, Manderveen 
4. de heer R.J.G. (Ruben) ter Braak, Langeveen
5. de heer C.M. (Coen) Eidhof, Tubbergen
6. mevrouw N.A. (Noortje) Haarman, Fleringen
7. de heer G. (Gerbert-Jan) Hendriksen, Langeveen
8. de heer S.W.J. (Stijn) Hesselink, Albergen
9. de heer N.J.H. (Nick) Kleijssen, Geesteren
10. de heer H. (Hans) te Kolsté, Mariaparochie
11. mevrouw C.G.M. (Christel) Luttikhuis-Nijhuis, Fleringen
12. de heer L.W. (Leon) Oosterik, Geesteren
13. de heer M.J.M. (Martin) Oude Avenhuis, Mariaparochie
14. de heer F.H.J. (Frank) Oude Breuil, Albergen
15. de heer P.F. (Pim) Oude Geerdink, Tubbergen
16. de heer J.W.G. (Jeroen) Oude Hendriksman, Harbrinkhoek
17. de heer A.H.B. (Alexander) Plegt, Tubbergen
18. mevrouw J.H. (Janine) Vissia, Tubbergen
19. de heer H. (Henk) Wessels, Tubbergen

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 maart 2022,

De raadsgriffier, De voorzitter,


