
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.9 
 
 Doetinchem, 20 februari 2018 
 
 
Benoeming leden commissie 
Onderzoek geloofsbrieven bij raadswisseling 
 
 
Te besluiten om: 
De raadsleden S. Koster, H.E. Dorland en H.J.C. te Hennepe te benoemen tot lid van de 
commissie Onderzoek geloofsbrieven bij raadswisseling. 
 
Context 
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met het vaststellen van de 
definitieve uitslag van de verkiezingen door het centraal stembureau op 23 maart 2018 zal 
duidelijk zijn wie de nieuw gekozen raadsleden van Doetinchem kunnen worden. 
Voordat de nieuwe raadsleden toegelaten kunnen worden, dienen hun geloofsbrieven 
onderzocht te worden door een commissie van drie leden, te benoemen uit uw midden. 
 
Beoogd effect 
Door het benoemen van deze leden in de commissie kan vooraf aan uw vergadering van 
28 maart 2018 het onderzoek plaatsvinden van de geloofsbrieven van de nieuw gekozen 
raadsleden. U kunt vervolgens in uw vergadering van 28 maart beslissen over hun toelating tot 
de gemeenteraad van Doetinchem. 
 
Argumentatie 
Bij een raadswisseling bestaat de commissie onderzoek van geloofsbrieven uit vertrekkende 
raadsleden 
Aan het begin van deze raadsperiode hebt u een commissie uit uw midden ingesteld die bij 
vacatures in uw raad het onderzoek van de geloofsbrieven uitvoert. De commissie rapporteert 
over haar bevindingen in uw vergadering en vervolgens vinden toelating en installatie van een 
raadslid plaats. 
 
Bij de toelating van raadsleden als gevolg van gemeenteraadsverkiezingen is een andere 
samenstelling van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven gebruikelijk. In veel 
gemeenten bestaat deze commissie dan uit leden die niet zullen terugkeren in de raad. Het gaat 
dan bij voorkeur om huidige raadsleden die niet op de kandidatenlijst van hun partij 
voorkomen. Het kan ook gaan om huidige raadsleden die naar verwachting op een 
onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst staan. 
Net als in veel andere Nederlandse gemeenten is het ook in Doetinchem gebruik dat 
vertrekkende raadsleden in deze situatie de commissie onderzoek op de geloofsbrieven vormen. 
 
Vandaar ons voorstel bovengenoemde raadsleden in de commissie Onderzoek geloofsbrieven bij 
raadswisseling te benoemen. 
 
Financien  
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.  
 
Vervolg  
De volgende stap in dit proces om tot een nieuwe gemeenteraad te komen, is de 
raadsvergadering van 29 maart 2018, waarin de installatie plaatsvindt van de nieuw gekozen 
raadsleden. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens mr. M. Boumans MBA MPM  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gelezen het voorstel over benoeming leden commissie Onderzoek geloofsbrieven bij 
raadswisseling; 
 
b e s l u i t : 
 
de raadsleden S. Koster, H.E. Dorland en H.J.C. te Hennepe te benoemen tot lid van de commissie 
Onderzoek geloofsbrieven bij raadswisseling. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 22 februari 2018, 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
 , voorzitter 
 


