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voorstel tot instellen commissie onderzoek geloofsbrieven

Aan de gemeenteraad

VOORSTEL
Wij stellen u voor:
Over te gaan tot het instellen van een commissie uit de raad voor een formeel onderzoek naar
de benoembaarheid van wethouders.

INHOUD
INLEIDING
Het Reglement van Orde van de raad bevat voor de benoeming van wethouders een regeling
voor het onderzoek van de geloofsbrieven; artikel 8.
ARGUMENTEN
Bij de benoeming van een wethouder wordt een commissie ingesteld die onderzoekt of de
kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet. De commissie onderzoekt daartoe de
geloofsbrieven. De commissie onderzoekt daarbij de volgende in de Gemeentewet
geformuleerde eisen ten aanzien van de benoembaarheid:
• Voor het wethouderschap gelden de vereisten voor het lidmaatschap van de raad,
bedoeld in artikel 10 Gemeentewet. Deze gaan over ingezetenschap, leeftijdsgrens en
niet uitgesloten zijn van kiesrecht.
 Artikel 36b Gemeentewet noemt een aantal functies, die niet gecombineerd mogen
worden met het wethouderschap. Dit zijn de openbare betrekkingen die onverenigbaar
zijn met het wethouderschap.
• Artikel 41b van de Gemeentewet stelt dat een wethouder geen nevenfuncties mag
vervullen, die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van het
wethouderschap, artikelen 12 en 41b Gemeentewet (dit vergt een inhoudelijke
beoordeling.
• In artikel 41c van de Gemeentewet worden de Onverenigbare of verboden handelingen:
artikelen 15 en 46 Gemeentewet (werkzaamheden vervullen t.b.v. gemeente)
Door een commissie te benoemen kan de raad de benoembaarheid van de wethouders
onderzoeken. De kandidaat-wethouder legt alle documenten en informatie over die nodig is
voor de toetsing aan de commissie en wordt in de gelegenheid gesteld deze toe te lichten. Op
basis van de beoordeelde informatie formuleert de commissie vervolgens een schriftelijk
beargumenteerd standpunt aan de raad ten aanzien van de benoembaarheid van de
voorgedragen wethouders.
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Het betreft hier de volgende documenten:
1. Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met vermelding van de nationaliteit en
een opmerking over mogelijke uitsluiting van het kiesrecht.
2. Formulieren met daarin een opsomming van alle openbare functies en alle overige
nevenbetrekkingen.
3. Een opgave van hun financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de
gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt conform de gedragscode voor de
burgemeester en de wethouders.
4. Een “verklaring omtrent het gedrag”.
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