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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
• Dossier tussentijdse benoeming
K. van Driesten

Voorstel tot het instemmen met de nstallatie van de op 15 juli 2014 door de
voorzitter van het centraal stembureau benoemd verklaarde:
Van Driesten, Klaaske 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.
Inleiding en aanleiding
Vanwege de benoeming van de heer D.R. Pastoor tot wethouder dient te worden voorzien in zijn opvolging door
de benoeming van een nieuw raadslid. Mevrouw K. van Driesten is op 15 juli jl. als opvolgster benoemd.
Beoogd resultaat
Toelaten en installeren van een nieuw raadslid.
Kader
Artikel V4 en V12 Kieswet, Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad van Den Helder 2010.
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 15 juli 2014 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.
Overeenkomstig het bepaalde in uw reglement van orde stelt uw voorzitter een commissie in bestaande uit drie
raadsleden. Deze commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop betrekking hebbende stukken van het
nieuw benoemde lid en het proces-verbaal van het (centraal) stembureau. Tijdens de raadsvergadering brengt
deze commissie (na haar onderzoek) aan u verslag uit en doet daarbij een voorstel voor een besluit. Een
ontwerpbesluit treft u bijgaand aan.
Alternatieven
Er zijn geen alternatieven.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.
Juridische consequenties
Er zijn geen juridische consequenties.
Communicatie
Na toelating door uw raad zal een persbericht uitgaan.
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Aanpak / uitvoering
De administratieve afhandeling zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden door tussenkomst van de raadsgriffie.

Den Helder, 4 augustus 2014.

De voorzitter van het centraal stembureau Den Helder,

Koen Schuiling
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