Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 2018-044

Houten, 7 juni 2018

Onderwerp:
Beslispunten:
Na het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden van de gemeenteraad te
besluiten:
- de heer J.N. de Jong;
- mevrouw G.J. Vonck-Moes;
- mevrouw G.L.C. Engels
ingevolge artikel V4 van de Kieswet, toe te laten als raadsleden van de gemeenteraad van
de gemeente Houten en over te gaan tot de beëdiging.

Samenvatting
De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer De Jong, mevrouw Vonck-Moes en
mevrouw Engels benoemd verklaard (artikel VI Kieswet). De benoemden hebben schríftelijk
aangegeven hun benoeming te aanvaarden (artikel V2 Kieswet). Indien de raad hiertoe
besluit, kunnen de benoemden worden toegelaten tot de gemeenteraad en daarna de
eed en belofte afleggen.

Aanleiding
Aangezien drie raadsleden worden benoemd tot wethouders dient in hun opvolging te
worden voorzien.

Doel van dit voorstel
De opvolgers, de heer De Jong, mevrouw Vonck-Moes en mevrouw Engels toe te laten als
raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Houten zodat er overgegaan kan worden
tot hun beëdiging.

Argumenten per beslispunt
De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer De Jong, mevrouw Vonck-Moes en
mevrouw Engels benoemd verklaard (artikel VI Kieswet). De benoemden hebben schríftelijk
aangegeven hun benoeming te aanvaarden (artikel V2 Kieswet).
De heer De Jong en mevrouw Vonck-Moes zijn de eerstvolgende kandidaat op de lijsten
waarop degenen die moeten worden opgevolgd zijn gekozen. De kandidaten op de lijst van
GroenLinks die in aanmerking komen voor benoeming hebben vrijwillig afstand gedaan van
hun zetel.

Communicatie
Van de benoeming wordt melding gemaakt op de gemeentelijke website, het weekblad
en de facebook pagina van de gemeenteraad.
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Na het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden van de gemeenteraad te
besluiten
- de heer J.N. de Jong;
- mevrouw G.J. Vonck-Moes;
- mevrouw G.L.C. Engels
ingevolge artikel V4 van de Kieswet, toe te laten als raadsleden van de gemeenteraad van
de gemeente Houten en over te gaan tot de beëdiging.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 12 juni 2018.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,

anen

de voorzitter,

W.M. de Jong
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Beslispunten
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de griffier d.d. 7 juni 2018 gelezen en besluit:

