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Dronten, 6 mei 2014 

 voorstel benoeming wethouder J.Ph. Engelvaart 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
De heer J. Ph. Engelvaart te benoemen tot wethouder en hem te beëdigen.  
 
INHOUD 

INLEIDING 

Artikel 35 van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad de wethouders benoemt. In de raad 
van 21 mei j.l. is de commissie onderzoek geloofsbrieven kandidaat- wethouders benoemd. 
Deze commissie onderzoekt de zogenoemde geloofsbrieven en de daarop betrekking 
hebbende stukken. De commissie van onderzoek geloofsbrieven heeft dit onderzoek verricht en 
rapporteert u door middel van dit voorstel over de resultaten daarvan. 

 
 Toelating en beëdiging kan plaatsvinden.  

Artikel 36 van de Gemeentewet stelt dat voor het wethouderschap dezelfde vereisten gelden als 
voor het lidmaatschap van de raad. De heer J.Ph.Engelvaart voldoet aan de vereisten voor het 
wethouderschap van onze gemeente en kan dus worden benoemd en beëdigd. 

 
 Argumenten 

De heer J.Ph.Engelvaart is inwoner van de gemeente, is minimaal 18 jaar oud en is niet 
uitgesloten van het kiesrecht. 
Uit de bewijzen die de heer Engelvaart heeft overgelegd, blijkt dat hij inwoner van de gemeente 
Dronten is en dat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Verder is niet gebleken dat hij is 
uitgesloten van het kiesrecht. 

 
De heer J.Ph.Engelvaart vervult geen betrekkingen die onverenigbaar zijn met het wethouders 
ambt. 
Uit de door de heer Engelvaart overgelegde verklaringen blijkt dat hij geen openbare 
betrekkingen bekleedt die op grond van artikel 13 van de Gemeentewet onverenigbaar zijn met 
het wethouders ambt. 
 
De heer J.PH. Engelvaart vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met 
het oog op een goede vervulling van het wethouderschap.   
Uit de door de heer Engelvaart overgelegde verklaringen blijkt dat hij geen nevenfuncties 
vervult die op grond van artikel 41 van de Gemeentewet ongewenst zijn met het wethouders 
ambt. 

 
De heer J.Ph.Engelvaart heeft geen belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de 
gemeente zakelijke belangen onderhoudt. 
De heer Engelvaart heeft geen financiële belangen die mogelijk op grond van de gedragscode 
kunnen conflicteren met de gemeentelijke belangen. 
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 De verklaring omtrent gedrag. 

Op verzoek van de raad heeft betrokkene een aanvraagformulier tot het verkrijgen van een 
Verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen opgestuurd aan het ministerie van Justitie. 
De verklaring is inmiddels ontvangen.  
 
 

 
 
 Dronten, 21 mei 2014 
 
 
 De commissie van onderzoek geloofsbrieven, 
  

 
 
 
 
Mevrouw I.A. Korting vz 
De heer J.F. Bongers 
De heer J. den Boer 
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