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Registratienummer: 

 

RVO18.0049 Portefeuillehouder: burgemeester 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:         

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

F.V.A. Hoogervorst 

(0223) 67 8102 

f.hoogervorst@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot het instemmen met de installatie van de op 17 april 2018 door de voorzitter 

van het centraal stembureau benoemd verklaarde K. van Driesten tot lid van de raad 

van de gemeente Den Helder. 

 

Gevraagd besluit: 

Toelaten van mevrouw K. van Driesten tot lid van de raad van de gemeente Den Helder. 

 

Publiekssamenvatting 

Vanwege het beëindigen van het raadslidmaatschap door mevrouw E.G.J. Kootkar, dient te worden voorzien in 

haar opvolging door de benoeming van een nieuw raadslid. Mevrouw K. van Driesten is op 17 april 2018 als 

opvolger benoemd. Zij dient thans te worden toegelaten en geïnstalleerd. 

 

Inleiding 

Wegens de beëindiging van het raadslidmaatschap door mevrouw E.G.J. Kootkar vanwege haar overige 

werkzaamheden, dient te worden voorzien in haar opvolging. Dit heeft geleid tot de benoeming van mevrouw  

K. van Driesten door de voorzitter van het centraal stembureau Den Helder op 17 april 2018. Zij dient thans te 

worden toegelaten en geïnstalleerd. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Toelaten en installeren van een nieuw raadslid. 

 

Kader 

De artikelen V4 en V12 van de Kieswet, de artikelen 10, 13 en 14 van de Gemeentewet en artikel 7 van  

het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van  

Den Helder 2015. 

 

Argumenten 

Tot het benoemen van een nieuw raadslid is de voorzitter van het centraal stembureau bevoegd. Mevrouw 

K. van Driesten is door de voornoemde voorzitter per 17 april 2018 als raadslid benoemd. Zij heeft vervolgens 

binnen de daartoe in de wet gestelde termijn meegedeeld de benoeming te aanvaarden en daarbij een 

verklaring overgelegd dat zij geen openbare betrekking bekleedt als bedoeld in artikel 13 van de Gemeentewet. 

Overeenkomstig het bepaalde in uw reglement van orde is een commissie ingesteld, bestaande uit drie 

raadsleden. Deze commissie heeft de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van het nieuw 

benoemde lid en het proces-verbaal van het centraal stembureau onderzocht. Tijdens de raadsvergadering 

brengt deze commissie verslag uit en doet daarbij een voorstel voor een besluit. Een ontwerpbesluit treft u 

bijgaand aan. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak is onder meer wegens het ontbreken van beleidsvrijheid niet 

relevant. Het voorstel is om dezelfde reden niet referendabel, mede in relatie tot artikel 2, lid i, van de 

Referendumverordening 2012 (benoemingen van personen). Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

 

 

 

Communicatie 

Aan de benoeming, toelating en installatie van mevrouw K. van Driesten ter vervanging van mevrouw  

E.G.J. Kootkar wordt via de gebruikelijke mediakanalen aandacht besteed. 

 

Realisatie 

De administratieve afhandeling zal op de gebruikelijke wijze worden geregeld door en via de raadsgriffie. 

 

 

 

Den Helder, 17 april 2018 

 

de voorzitter van het centraal stembureau Den Helder, 

 
Koen Schuiling 

 

 

 

 

 

 

 


