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ALDUS VASTGESTELD 28 MAART 2019 
 
 
Toelating en installatie van een raadslid 
 
 
De heer R.G.M. Hummelink heeft meegedeeld het lidmaatschap van uw raad te willen 
beëindigen. De reden van zijn vertrek is het aannemen van een nieuwe functie bij de politie. 
Deze gaat in het kader van integriteit en soms tegenstrijdige belangen niet samen met de 
functie als gemeenteraadslid. 
Ter voorziening in deze vacature heeft de burgemeester als voorzitter van het Centraal 
stembureau voor de verkiezing van leden van de raad, de heer F.J.O. Boerman benoemd. 
 
U dient, voordat de installatie kan plaatshebben, de benoemingsstukken (ook wel geloofs-
brieven) te onderzoeken en een beslissing te nemen over de toelating. In dat onderzoek gaat u 
na of de heer Boerman 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 de commissie onderzoek geloofsbrieven. De commissie brengt in de 
vergadering mondeling verslag uit. 
 
Voordat de heer Boerman zijn functie kan uitoefenen, legt hij in handen van de voorzitter de 
eed af, vermeld in artikel 14 van de Gemeentewet: 
 
 

 Ik zweer 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.  

 
 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!   
 
 
Wij stellen u voor, onderzoek en installatie plaats te laten hebben. 
 
 
De griffier,   De voorzitter, 
 
 
 
drs. B.P.M. Janssens,        mr. M. Boumans MBA MPM 
 


