
Raadsvoorstel

Zaaknummer
Datum raadsvergadering 2 juni 2022
Portefeuillehouder Burgemeester

Onderwerp Toelating raadslid gemeente Leusden

Voorstel
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. de heer T.J. Kuipers toe te laten als lid van de raad.

Aanleiding
De heer Vos is voorgedragen als kandidaat wethouder (1,0 fte). Op 2 juni besluit de raad 
over deze voordracht. Omdat het wethouderschap onverenigbaar is met het 
raadslidmaatschap zal op dezelfde avond worden voorzien in de vacature die zal ontstaan 
bij de voorgestelde benoeming van de heer Vos. 

Beoogd resultaat
Voltallige raad.

Argumenten
1. Vacature als gevolg van onverenigbare betrekking

Onder voorbehoud van de benoeming van de heer Vos tot wethouder van de gemeente 
Leusden valt op 2 juni een plaats vrij in de raadsfractie van CDA. Het wethouderschap is 
volgens de Gemeentewet een onverenigbare betrekking voor het uitoefenen van het 
raadslidmaatschap. 

2. Centraal stembureau benoemt bij openvallen plaats
Het is een taak van de voorzitter van het centraal stembureau om in geval van een vacature 
een ander gemeenteraadslid te benoemen. De voorzitter benoemt de kandidaat die het 
hoogst staat op de lijst waarop het vertrekkende gemeenteraadslid is verkozen en gaat 
hierbij uit van de lijstvolgorde zoals die na de verkiezing is vastgesteld (waarbij rekening is 
gehouden met voorkeursstemmen). 
Benoeming van de heer T.J. Kuipers is tot stand gekomen op basis van afwegingen die zijn 
vastgelegd in de Kieswet art. W.1 en W.2. 
Gepasseerd worden onder andere:

 kandidaten die al zijn benoemd
 kandidaten die de voorzitter van het centraal stembureau al hebben laten weten niet 

benoemd te willen worden

3. Commissie beoordeelt de geloofsbrief
Tegelijk met de mededeling dat een benoemd raadslid zijn benoeming aanneemt, worden 
aan de raad stukken overlegd waaruit blijkt dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid
van de raad toegelaten te worden (=geloofsbrief). De commissie geloofsbrieven onderzoekt 
de geloofsbrief van de heer Kuipers en brengt hierover verslag uit aan de raad.

L 280323 1



Planning
- Na benoeming van de heer Vos en aanvaarding van zijn kant van deze benoeming, 

zal de commissie geloofsbrieven haar rapportage afronden inzake de benoeming van
de heer Kuipers. 

- Na besluit tot toelating van de heer Kuipers zal hij de eed of belofte afleggen.

Bijlagen
- Benoeming wethouder dd. 2 juni ‘22
- Benoemingsbesluit W 1-3 in verband met openvallen plaats; 
- Rapport commissie geloofsbrieven, dd. 2 juni ‘22
- Geloofsbrief, beschikbaar bij griffie
- Verklaring niet in aanmerking komen voor benoeming mevrouw Blom – de Groot.

Namens de gemeenteraad,

I. Schutte-van der Schans G.J. Bouwmeester,
griffier voorzitter
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer T.J. Kuipers 
(Tom) op donderdag 2 juni 2022 tot lid van de raad van de gemeente Leusden benoemd 
verklaarde; 

overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden; 

gelet op de artikelen V4 en V12 van de Kieswet en artikel 7 van de Verordening Raadswerk 
2018; 

b e s l u i t :
toe te laten als lid van de raad van de gemeente Leusden
 
  de heer T.J. Kuipers (Tom)

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden 
in zijn openbare vergadering van 2 juni 2022.

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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