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Onderwerp:
Installatie raadslid dhr. J.B. Schulte (CDA) en benoeming dhr. D. Smit tot commissielid, niet raadslid
zijnde (CDA)

Portefeuillehouder:
Team: Griffie
F.W. te Winkel, telefoonnummer 140591

Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
a. Dhr. J. B. Schulte toe te laten tot de gemeenteraad van Emmen;
b. Dhr. D. Smit te benoemen tot commissielid, niet-raadslid zijnde.

Bijlage(n):
Geen
Stuk(ken) ter inzage:
Geloofsbrieven dhr. J.B Schulte en dhr. D. Smit
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1. In- en aanleiding
Door vertrek van mw. P. Mellema (fractie CDA) per 1 februari jl. is een vacature ontstaan in de raad. Via
de daarvoor geldende procedure van de Kieswet is dhr. J.B. Schulte benoemd tot raadslid en heeft deze
de benoeming aanvaard. De raad dient uiteindelijk een besluit te nemen omtrent het toelaten van het
nieuw benoemde raadslid tot de gemeenteraad . Dit gebeurt op basis van een voorstel van de commissie
onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de heren Bos, Huttinga en Moinat. Deze commissie heeft
geconstateerd, dat betrokkene voldoet aan de gestelde eisen voor toelating tot de raad van de gemeente
Emmen. De commissie adviseert de raad hierover een positief besluit te nemen. Dhr. J.B. Schulte zal
hierna de voor het uitoefenen van de functie noodzakelijke eed (artikel 14 Gemeentewet) afleggen. De
geloofsbrieven van betrokkene liggen ter inzage.
Als gevolg van de installatie van dhr. J.B. Schulte als raadslid ontstaat er namens de CDA fractie een
vacature voor een commissielid, niet-raadslid zijnde. De fractie heeft hiervoor - conform de daarvoor
geldende procedure in het Reglement van Orde Raad gemeente Emmen 2017 (RvO) dhr. D. Smit voorgedragen voor benoeming tot commissielid, niet raadslid zijnde. De commissie
onderzoek geloofsbrieven heeft geconstateerd, dat dhr. D. Smit voldoet aan de gestelde eisen voor
benoeming. De raad wordt voorgesteld dhr. D. Smit te benoemen tot commissielid, niet-raadslid zijnde.
Hierna kan hij de eed afleggen.
Indien geen der aanwezige leden van de raad zich daartegen verzet, stelt de voorzitter voor –
overeenkomstig artikel 29 RvO – dat de toelating van dhr. J.B. Schulte tot de raad en de benoeming van
dhr. D. Smit tot commissielid, niet raadslid zijnde geacht worden met algemene stemmen schriftelijk te
zijn geschiedt.
2. Beoogd effect
Door toelating en beëdiging van dhr. J.B. Schulte wordt voorzien in de vacature in de raad en is deze
weer voltallig. Door de benoeming en beëdiging van dhr. D. Smit wordt de vacature van commissielid,
niet-raadslid zijnde van de fractie CDA ingevuld.
3. Argumenten
Vacatures in de raad dienen wettelijk zo spoedig mogelijk te worden opgevuld. Invulling van een vacature
als commissielid, niet raadslid zijnde is facultatief. De fractie CDA heeft de wens geuit de ontstane
vacature in te vullen en dhr. D. Smit als te benoemen kandidaat voorgedragen.
4. Kanttekeningen
Geen.
5. Financiën
De hiermee gepaard gaande kosten zijn in de begroting opgenomen.
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6. Uitvoering
Wanneer beide betrokkenen zijn beëdigd kunnen zij hun functie gaan uitoefenen. Verdere handelingen
zijn niet nodig.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 8 februari 2021,
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 van 8 februari 2021;
gehoord het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven;

besluit:
a. Dhr. J.B. Schulte toe te laten tot de gemeenteraad van Emmen;
b. Dhr. D. Smit te benoemen tot commissielid, niet-raadslid zijnde.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2021,
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

