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Dronten, 2 april 2014 

 voorstel tot tijdelijke benoeming 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Wij stellen u voor: 
De heer B. Rosing tijdelijk te benoemen tot raadslid. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Mevrouw G.M.M. Stoker – Dol heeft de voorzitter van de raad schriftelijk verzocht haar tijdelijk 
ontslag te verlenen. Zoals de voorzitter is gebleken uit de inmiddels ontvangen geneeskundige 
verklaring is het aannemelijk dat mevrouw Stoker – Dol de uitoefening van het lidmaatschap 
niet binnen acht weken zal kunnen hervatten. De voorzitter heeft daarom het tijdelijk ontslag 
verleent.  
De voorzitter van het centraal stembureau heeft daarop de heer B. Rosing tot vervanger 
benoemd voor de plaats die is opengevallen. 
 
De Kieswet schrijft voor dat de raad een beslissing neemt over de toelating van nieuw 
benoemde leden. Daarvoor moeten de zogenoemde geloofsbrieven en de daarop betrekking 
hebbende stukken worden onderzocht.  
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. 
De heer B. Rosing voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de raad van onze 
gemeente en kan dus worden toegelaten en beëdigd.  

 
 

ARGUMENTEN 

1.1 Er zijn geen bezwaren ingediend. 
Wij hebben kennis genomen van de mededeling van de voorzitter van het centraal stembureau 
van 15 april 2014, dat het genoemde lid tot lid van de raad van de gemeente Dronten is 
benoemd. Verder is het ons niet gebleken dat tegen het verloop van de verkiezingen of de 
vaststelling van de uitslag bezwaren zijn ingebracht. 
 
1.2. De benoemde heeft verklaard de benoeming aan te nemen. 
De benoemde heeft schriftelijk verklaard de benoeming aan te nemen. 
 
1.3. De benoemde vervult geen betrekkingen die onverenigbaar zijn met het 
raadslidmaatschap. 
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Uit de door de benoemde overlegde verklaringen blijkt dat hij geen openbare betrekkingen 
bekleedt die op grond van artikel 13 van de Gemeentewet onverenigbaar zijn met het 
lidmaatschap van de raad. 
 
1.4. De benoemde is inwoner van de gemeente, hij is minimaal 18 jaar oud en is niet 
uitgesloten van het kiesrecht.. 
Uit de bewijzen die het benoemde lid, die nu nog geen raadslid is, 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 de benoemde is uitgesloten van het kiesrecht. 
 
 
KANTTEKENINGEN 

Op grond van artikel X10, derde lid, van de Kieswet herleeft het lidmaatschap van het lid aan 
wie tijdelijk ontslag is verleend, van rechtsweg met ingang van de dag waarop zestien weken 
zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag. 
 
De commissie van onderzoek, 
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