
BEGIN EN EINDE VAN HET RAADSLIDMAATSCHAP 
 
Een raadslidmaatschap kan op twee manieren beginnen: 
 
1. op de ‘normale’ wijze, na een gemeenteraadsverkiezing; 
2. tussentijds, ter opvulling van een vacante raadszetel. 
 
Ad. 1: op een ‘normale’ wijze, na een gemeenteraadsverkiezing 
Na een verkiezing krijgen de kandidaten die gekozen zijn hierover van de voorzitter van het 
centraal stembureau schriftelijk bericht. Uiterlijk tien dagen na deze kennisgeving moet de 
kandidaat de gemeenteraad schriftelijk laten weten dat hij/zij de benoeming aanneemt. Is 
binnen die termijn geen bericht ontvangen dan wordt er van uit gegaan dat de kandidaat de 
benoeming heeft geweigerd. Tegelijk met het bericht van acceptatie stuurt hij/zij een 
verklaring mee met daarin alle nevenfuncties die hij/zij bekleedt plus een uittreksel uit het 
persoonsregister waaruit de woonplaats en de datum en plaats van geboorte blijkt. De ‘oude’ 
raad beoordeelt de door de nieuw verkozen raadsleden ingediende documenten (de 
‘geloofsbrieven’). Als alles in orde wordt bevonden, dan volgt de installatie op de dag dat de 
‘oude’ raad aftreedt. Daarbij legt ieder raadslid de eed of de belofte af.  
 
Bij de te overleggen stukken moet de kandidaat een opgave doen van de openbare 
betrekkingen die hij/zij bekleedt en als de kandidaat een niet-nederlander is en ook geen EU-
onderdaan dan moet er een aparte verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat de 
kandidaat rechtmatig verblijf heeft in Nederland en onafgebroken de voorafgaande vijf jaar in 
Nederland heeft gewoond. 
 

Eed 
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! 

 

Belofte 
Ik 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 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 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. 
Dat verklaar en beloof ik! 

 
Ad. 2: tussentijds, ter opvulling van een vacante raadszetel 
Als er tussentijds een plaats in de raad openvalt wordt de eerstvolgende op de lijst van de 
partij, waartoe het vertrekkende raadslid behoorde, benoemd als raadslid.  
De benoemde moet uiterlijk 28 dagen na de dagtekening van de benoemingsbrief schriftelijk 
laten weten of hij/zij de benoeming accepteert. Ook hier geldt dat, indien binnen de termijn 
geen bericht is ontvangen, er van wordt uitgegaan dat de benoeming is geweigerd. Bij het 
bericht van acceptatie moet een verklaring worden meegestuurd waarin alle nevenfuncties 



van de nieuw benoemde staan vermeld plus een uittreksel uit het persoonsregister waaruit 
de woonplaats en de datum en plaats van geboorte blijkt.  
Onderzoek van de geloofsbrieven vindt plaats door een commissie uit de gemeenteraad, 
waarna het nieuwe benoemde raadslid de eed of belofte kan afleggen. 

 
Bij benoeming in een vacature vindt benoeming plaats in volgorde van de rangschikking van 
het proces-verbaal N11 (einduitslag gemeenteraadsverkiezing) en niet in de volgorde van de 
kandidatenlijst die door de partijen bij de kandidaatstelling zelf is opgesteld. 
 
Het raadslidmaatschap kan op vijf manieren ten einde komen: 
1. Na de verkiezingen, als het raadslid niet herkozen is. Het raadslidmaatschap eindigt op 

de dag dat de nieuwe raad wordt beëdigd; 
2. Als gedurende de raadsperiode een raadslid niet langer aan de eisen voldoet die aan het 

raadslidmaatschap worden gesteld of dat hij/zij een met het raadslidmaatschap 
onverenigbare functie vervult. Het lidmaatschap eindigt zodra dit onherroepelijk is komen 
vast te staan; 

3. Door het overlijden van het raadslid;  
4. Door vertrek uit de gemeente van het raadslid; 
5. Door het ontslag nemen als raadslid. Het raadslidmaatschap eindigt dan op het moment 

dat de geloofsbrieven van de opvolger onherroepelijk zijn goedgekeurd (meestal de 
vergadering waarin de opvolger ook wordt beëdigd), ook al heeft een raadslid met ingang 
van een eerdere datum ontslag genomen. 

 
De fractievoorzitter meldt een nieuw raadslid aan en af bij de raadsgriffie. Belangrijk is hierbij 
de datum van indiensttreding c.q. uitdiensttreding door te geven. 
De fractievoorzitter én de nieuwe assistent ontvangen een bevestiging. 
 
Het nieuwe raadslid wordt benoemd in de eerstvolgende raadsvergadering. De griffier maakt 
een raadsvoorstel en -besluit voor de benoeming. 
Het nieuwe raadslid legt in de vergadering een eed of belofte af en ondertekend een 
integriteitsverklaring. 
 
Van de bode krijgt hij/zij een formulier ter ondertekening waarmee hij/zij bevestigt een 
toegangspas te hebben ontvangen.  
De raadsgriffie voegt het nieuwe raadslid toe aan de verzendlijsten van de raadsgriffie en 
past direct de informatie op de website aan. Het nieuwe raadslid geeft zijn/haar 
nevenfuncties (onder vermelding van bezoldigd en onbezoldigd) door bij de raadsgriffie. 
 
Het raadslid heeft een postbakje in de bodekamer.  
 
Het nieuwe raadslid krijgt de mogelijkheid, tegen bepaalde voorwaarden, een notebook of 
iPad aan te schaffen en ontvangt van de raadsgriffie een webmail adres.  
 
Afgemelde raadsleden hebben de plicht zo spoedig mogelijk hun toegangspasje in te leveren 
bij de bodedienst.  
 
Geef de wijzigingen door via e-mail griffie@denhelder.nl. 
 
 


