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RAADSVOORSTEL 
20R.00773 
 
 
 
 

  

Indiener: Presidium 

Datum:  14 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: Installatie Commissie Onderzoek Geloofsbrieven 

 

 
 
De raad besluit: 
 

1. Te benoemen als leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven: 
- de heer R.A. van den Hoogen; 
- de heer W.K. Knol; 
- de heer D. Stapel. 

2. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven in te stellen voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de heer R.A.W.M. Gabriëls. 

3. De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven te ontbinden na de installatie van de heer R.A.W.M. 
Gabriëls. 

 
 

Inleiding:  

Tijdens de raadsvergadering van 14 juli 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de toelating 
van de heer R.A.W.M. Gabriëls aks raadslid. Op basis van artikel 4, eerste lid jo. tweede lid van het 
Reglement van Orde van de gemeenteraad van Oudewater, wordt een commissie ingesteld die de 
geloofsbrieven onderzoekt van het te installeren raadslid. 
 
Dit raadsvoorstel voorziet in de installatie van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven. 

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 gemeenteraad van Oudewater 
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Beoogd effect: 

De commissie onderzoek de geloofsbrieven van het benoemde raadslid. Het beoogde effect is 
toelating van het benoemde raadslid tot de gemeenteraad en vervolgens zijn installatie.  

Argumenten: 

De procedure zoals deze gevolgd wordt is wettelijk vereist. 

Kanttekeningen: 

De commissie wordt na het uitbrengen van verslag en het geven van advies weer ontbonden. 

Financiën: 

Dit raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties. 

Uitvoering: 

De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven heeft voorafgaand aan de raadsvergadering reeds de 
geloofsbrieven van de heer R.A.W.M. Gabriëls onderzocht. 

Communicatie: 

Niet van toepassing. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing. 

Bijlagen: 

- Concept raadsbesluit 

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

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


