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Onderwerp: Benoeming en beëdiging raadsleden gemeente Midden-Groningen

1. Voorstel

Over te gaan tot beëdiging van de 33 raadsleden die zijn gekozen tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen van 22 november 2017.

Dhr. J.J. Boersma (ChristenUnie)
Dhr. J. Borg (VVD)
Dhr. F. Bos (CDA)
Dhr. H. Bos (GroenLinks)
Mw. M.E. Bos-Carabain (VVD)
Mw. M.E. Bosman (GroenLinks)
Dhr. A.D. Boscher (GroenLinks)
Mw. A.P.A. van der Burg-Versteeg (CDA)
Dhr. H.B. van Dijk (ChristenUnie)
Dhr. E. Drenth (CDA)
Mw. J. van Duren (PvdA)
Mw. M. Feenstra-Jansen (SP)
Dhr. H. Haze (GemeenteBelangen Midden-Groningen)
Dhr. N. Joostens (ChristenUnie)
Dhr. M. Kluit (SP)
Dhr. K.W. Koning (SP)
Mw. F.A. Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen)
Mw. J. Lesman-Veenstra (SP)
Dhr. H. Loots (GemeenteBelangen Midden-Groningen)
Dhr. Y.P. Lutterop (D66)
Dhr. M.T. Metscher (ChristenUnie)
Mw. P.A. Nieland-Kampen (VVD)
Dhr. E.J.K. Offereins (VVD)
Dhr. M. Ploeger (GemeenteBelangen Midden-Groningen)
Dhr. G.H. Renkema (D66)
Mw. C.M. Ridderbos-Hovingh (PvdA)
Dhr. R. Sinnema (PvdA)
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Dhr. N.H.R. Stok (GemeenteBelangen Midden-Groningen)
Mw. T. van der Veen (PvdA)
Dhr. J. Velthuis (GemeenteBelangen Midden-Groningen)
Dhr. N.R. van der Vlist (SP)
Dhr. H. Wind (CDA)
Mw. A.F. Woortman (PvdA)

2. Inleiding

Na het onderzoek van de geloofsbrieven is door de gemeenteraad van Hoogezand-
Sappemeer (in oude samenstelling) op 29 november 2017 besloten tot de toelating van 
de benoemd verklaarde leden van de gemeenteraad.

3. De procedure

In artikel V11 van de kieswet staat dat het lidmaatschap aanvangt zodra de beschikking 
van de raad tot toelating aan de benoemde bekend is gemaakt. Het afleggen van de eed 
of de verklaring en belofte zoals opgenomen in artikel 14 van de gemeentewet is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de uitoefening van het ambt van raadslid.

Beëdiging:

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de 
vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:

"Ik zweer (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 zweer (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 zweer (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.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

(Dat verklaar en beloof ik!")
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Na het afleggen van de eed of belofte zijn de benoemde personen officieel in functie als 
raadslid van de gemeente Midden-Groningen.

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen,

Rein Munniksma
Waarnemend burgemeester


