
Pagina 1 van 2 
 

 
 
 
 
RAADSVOORSTEL 
20R.00759 
 
 
 
 

  

Indiener: Presidium 

Datum:  9 juli 2020 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester 

Portefeuille(s):  Algemeen bestuurlijke zaken 

Contactpersoon:  A. van der Lugt 

Tel.nr.: 5909 E-mailadres: a.lugt@oudewater.nl 

 

Onderwerp: Toelating van de heer R.A.W.M. Gabriëls als raadslid 

 

 
 
De raad besluit: 
 
De heer R.A.W.M. Gabriëls toe te laten als lid van de raad van de gemeente Oudewater. 
 
 

Inleiding:  

Op 24 juni 2020 heeft de heer I.P.F. Boreel de Mauregnault zijn ontslag ingediend als lid van de raad 
van de gemeente Oudewater. 
 
De kandidatenlijst van VVD/D66 diende te worden afgelopen om een vervanger voor de heer Boreel 
de Mauregnault te benoemen. De kandidaten die hiervoor als eerste in aanmerking komen - de heer 
Stupers en de heer Van Klaveren - hebben hun benoeming niet aanvaard. Hierop is de volgende 
kandidaat, de heer Gabriels, benoemd. De heer Gabriëls heeft zijn benoeming aanvaard op dinsdag 
7 juli 2020. 
 
Dit raadsvoorstel voorziet in toelating van de heer Gabriëls als lid van de raad van de gemeente 
Oudewater. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet-  en/of 
regelgeving: 

Artikel W1 en W2 van de Kieswet 
Artikel 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet 
Artikel 4 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Oudewater 

Beoogd effect: 
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Toelating van de heer Gabriëls als lid van de raad van de gemeente Oudewater.  

Argumenten: 

De gemeenteraad dient een besluit te nemen over de toelaatbaarheid van een raadslid. Wanneer dit 
niet gebeurt, dan kan niet tot installatie worden overgegaan. 

Kanttekeningen: 

De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven dient de geloofsbrieven van de heer Gabriëls te 
onderzoeken en met een verslag en advies hierbij te komen. 

Financiën: 

Dit raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties. 

Uitvoering: 

Niet van toepassing. 

Communicatie: 

Niet van toepassing. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing. 

Bijlagen: 

- Concept raadsbesluit 
- Ontslagbrief van de heer I.P.F. Boreel de Mauregnault 

<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:  Presidium 
 
De griffier, De voorzitter, 

mr. A. van der Lugt W.G. Groeneweg 
 


