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1. Inleiding
In de raad zijn twee vacatures ontstaan nadat dhr. M. Storm (gekozen op lijst PVV) en dhr. G.J. Fonhof
(gekozen op lijst 50PLUS) ontslag hebben genomen als raadslid. Na het ontstaan van de vacatures is ,via
de daarvoor geldende procedure van de Kieswet, door de voorzitter van het centraal stembureau het
benoemingsbesluit uitgedeeld aan respectievelijk het kandidaat raadslid mevr. S.D. Rixtum-Kort
(eerstvolgende op de kieslijst PVV) en kandidaat raadslid dhr. J. Grethe (eerstvolgende op de kieslijst
50PLUS). Beide hebben inmiddels de benoeming aanvaard. De raad moet na de aanvaarding van de
benoeming - op basis van een voorstel van de commissie onderzoek geloofsbrieven - een besluit nemen
over hun toelating tot de raad.
De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft geconstateerd dat betrokkenen voldoen aan de gestelde
eisen voor toelating tot de raad van de gemeente Emmen. Voorgesteld wordt daarom mevr. S.D. RixtumKort en dhr. J. Grethe toe te laten tot de raad van de gemeente Emmen. Vervolgens kan door
betrokkenen de voorgeschreven eed of verklaring en belofte worden afgelegd (artikel 14 Gemeentewet),
waarna zij effectief kunnen functioneren als raadslid.
2. Beoogd effect
Indien geen der aanwezige leden van de raad zich daartegen verzet, wordt voorgesteld – overeenkomstig
artikel 29 RvO – dat de raad geacht wordt met algemene stemmen schriftelijk te hebben ingestemd met
de toelating van mevr. S.D. Rixtum-Kort en dhr. J. Grethe tot de raad van de gemeente Emmen. Daarmee
zijn de ontstane vacatures in de raad vervuld.
3. Argumenten
Uitvoering geven aan de Kieswet en Gemeentewet c.a.
4. Kanttekeningen
Als gevolg van toelating van mevr. S.D. Rixtum-Kort en dhr. J. Grethe tot de gemeenteraad onstaat zowel
bij de fractie PVV als de fractie 50PLUS een vacature als commissielid (niet raadslid zijnde). Deze
vacatures kunnen op voorstel van de betreffende fracties, volgens de daarvoor geldende procedure,
worden vervuld. Het vervullen van een vacature voor commissielid (niet raadslid zijnde) is niet verplicht.
Dit in tegenstelling tot de, volgens de Kieswet, verplichte vervulling van een vacature voor raadslid.
5. Financiën
De raads- en onkostenvergoeding van mevr. S.D. Rixtum-Kort en dhr. J. Grethe zijn opgenomen in de
lopende begroting van de griffie.
6. Uitvoering
N.v.t.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 20 januari 2020
Het Presidium
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

G.J. Horstman
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 20 januari 2020;
gehoord de adviezen n.a.v. het onderzoek van de geloofsbrieven;

Besluit:
Toe te laten tot de gemeenteraad van Emmen:
• mevr. S.D. Rixtum-Kort
• dhr. J. Grethe

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2020.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

