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1. Voorstel 

1. Als plaatsvervangend commissieleden te benoemen: de heer T. van Rosmalen voor de fractie 

van Boer & Burger Partij en de heer M. Versluis voor de VVD 

 

2. Inleiding 

Elke fractie mag volgens de verordening op de raadscommissie Midden-Groningen 2018, artikel 4 lid 

3, maximaal twee niet-raadsleden voordragen voor benoeming door de raad. Een plaatsvervangend 

commissielid mag namens de fractie zitting nemen in de raadscommissie.  

2. Argumenten 

De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op 

commissieleden die geen raadslid zijn.  

3. De procedure 

In het kader van het bevorderen van de bestuurlijke integriteit is besloten plaatsvervangende 

raadscommissieleden te onderwerpen aan een onderzoek van de geloofsbrieven. Hiertoe wordt ter 

vergadering een commissie bestaande uit drie leden benoemd, die de geloofsbrieven onderzoeken 

en de raad hierover een advies geeft. 

Installatie:  
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de plaatsvervangende leden van de 

raadscommissie in de vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en 

belofte) af: 
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"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot plaatsvervangend commissielid 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 plaatsvervangend commissielid naar eer en geweten zal vervullen. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 

(Dat verklaar en beloof ik!") 

Na het afleggen van de eed of belofte zijn de heren Van Rosmalen en Versluis officieel in functie 

als plaatsvervangend commissielid van de gemeente Midden-Groningen. 

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

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Burgemeester 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 


