
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 2 
 
 Doetinchem, 20 april 2022 
 
 
Toelating en installatie raadslid 
mevr. K. van den Dikkenberg 
 
 
Te besluiten om: 
1. De commissie onderzoek geloofsbrieven voor het onderzoek van de geloofsbrieven van 

mevr. K. van den Dikkenberg te laten bestaan uit de raadsleden dhr. R.B.J. Veldkamp, 
mevr. E.R. Ketting en dhr. J. Knipping. 

2. Mevrouw K. van den Dikkenberg toe te laten als raadslid. 
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn 31 raadsleden gekozen. Tijdens de 
raadsvergadering van 29 maart 2022 zijn 30 van hen toegelaten tot de raad en vervolgens op 
30 maart geïnstalleerd als raadslid. Het 31ste nieuw gekozen raadlid, mevrouw K. van den 
Dikkenberg, heeft op 31 maart 2022 haar benoeming aanvaard en kan nu toegelaten en 
geïnstalleerd worden. 
 
Voordat mevrouw Van den Dikkenberg geïnstalleerd kan worden, dient u volgens artikel V4, 
lid 1 van de Kieswet de betreffende benoemingsstukken, ook wel ‘geloofsbrieven’, te 
onderzoeken en een beslissing te nemen over haar toelating. Het onderzoek strekt ertoe na te 
gaan of de gekozen en benoemde raadsleden voldoen aan de eisen die de Gemeentewet 
volgens de artikelen 10 en 13 aan het raadslidmaatschap stelt. 
 
Het Reglement van orde van uw vergadering bepaalt dat het onderzoek wordt uitgevoerd door 
de commissie onderzoek geloofsbrieven. Een lid van de commissie doet in de vergadering 
mondeling verslag van haar werkzaamheden. 
 
Omdat de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 nog niet 
besloten heeft tot invulling van de verschillende raadsfuncties en raadsvertegenwoordigingen, 
wordt u voorgesteld de commissie onderzoek geloofsbrieven voor deze toelating te laten 
bestaan uit de raadsleden dhr. R.B.J. Veldkamp, mevr. E.R. Ketting en dhr. J. Knipping. 
 
Bij een positief besluit over de toelating, volgt direct daarna de installatie van mevrouw Van den 
Dikkenberg als raadslid. Daarbij legt zij in handen van de voorzitter de eed of belofte af, 
vermeld in artikel 14 van de Gemeentewet: 
 
Ik zweer (verklaar) 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 (verklaar en beloof) 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 
(beloof) 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. 
 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!) 
 
Wij stellen u voor, mevrouw K. van den Dikkenberg toe te laten en te installeren als raadslid. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens mr. M. Boumans MBA MPM 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het raadsvoorstel over toelating en installatie raadslid; 
 
gelet op artikel V4, lid 1 Kieswet en de artikelen 10 en 13 Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. De commissie onderzoek geloofsbrieven voor het onderzoek van de geloofsbrieven van 

mevr. K. van den Dikkenberg te laten bestaan uit de raadsleden dhr. R.B.J. Veldkamp, 
mevr. E.R. Ketting en dhr. J. Knipping. 

2. Mevrouw K. van den Dikkenberg toe te laten als raadslid. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 april 2022, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 
 


