
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 2 

 

 Doetinchem, 29 juni 2016  

 

 

Toelating en installatie H.M. Mourik 

 

 

Op 13 mei 2016 is raadslid J.E.L. de Rechteren van Hemert overleden. De heer De Rechteren 

van Hemert was raadslid voor de VVD van januari 2005 tot december 2013. Vanaf december 

2013 was hij raadslid voor de door hem opgerichte partij GemeenteBelangen Doetinchem.  

Ter voorziening in deze ontstane vacature heeft de voorzitter van het centraal stembureau 

voor de verkiezing van leden van de raad de heer H.M. Mourik benoemd.  

 

U dient, voordat de installatie kan plaatshebben, de benoemingsstukken, ook wel 

geloofsbrieven, te onderzoeken en een beslissing te nemen over de toelating. De bedoeling van 

dit onderzoek is na te gaan of de heer Mourik voldoet aan de eisen die de Gemeentewet aan 

het raadslidmaatschap stelt. Het Reglement van orde voor uw vergaderingen bepaalt dat dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door uw commissie voor onderzoek op de geloofsbrieven zoals 

besloten in uw vergadering van 26 juni 2014. 

 

Voordat de heer Mourik zijn functie kan uitoefenen, legt hij in handen van de voorzitter de 

belofte af, vermeld in artikel 14 van de Gemeentewet:  

 

Ik beloof dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb  

gegeven of beloofd.  

 

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk 

enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.  

 

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en  

dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  

 

 Dat verklaar en beloof ik!  

 

 

Wij stellen u voor, het onderzoek en de installatie te laten plaatshebben.  

 

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

drs. B.P.M. Janssens    mr. J.M.E. Traag 


