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Onderwerp:
Toelating van mevrouw M.J.E. Vos-Geerdink (Leefbaar Borger-Odoorn) als raadslid.
Voorgestelde wijze van afdoening:
Besluitvorming over de toelating.
Voorgesteld besluit:
Mevrouw M. J.E. Vos-Geerdink toe te laten als raadslid van de gemeenteraad van Borger-Odoorn.

1. Aanleiding
Mevrouw A.R. de Roo heeft de voorzitter van de raad verzocht om haar ontslag te verlenen
vanwege gezondheidsredenen. De voorzitter van de raad heeft aan mevrouw A. R. de Roo
(fractie Leefbaar borger-Odoorn) met ingang van 8 november 2019 ontslag verleend als raadslid.
Volgens artikel W 2 van de Kieswet worden de volgende kandidaten buiten beschouwing gelaten
voor benoeming:
-

De Groot, A. omdat zij reeds lid is van de raad;
De Roo, A.R., omdat het haar vacature betreft;
Tepper, A.G., omdat hij de benoeming niet heeft aangenomen;
Kartner, R., omdat zij geen ingezetene is van de gemeente Borger-Odoorn.

Daarom heeft de voorzitter van het Centraal Stembureau mevrouw M.J.E. Vos-Geerdink
vervolgens benoemd als raadslid.
Mevrouw Vos- Geerdink heeft inmiddels aangegeven deze benoeming te aanvaarden.
Voordat zij haar werkzaamheden als raadslid kan verrichten dient de gemeenteraad eerst, gehoord
de commissie tot onderzoek van geloofsbrieven, te besluiten over haar toelating en gelegenheid te
bieden tot haar beëdiging in handen van de voorzitter van de raad.
Dit raadsvoorstel staat ten dienste van deze toelating.
2. Wettelijk of beleidskader
Kieswet

3. Beoogd resultaat
Voorzien in de bezetting van een ontstane vacature van raadslid doordat mevrouw A. R. de Roo
haar ontslag heeft ingediend.
4. Motivering
Zie 1
5. Risico’s
Geen
6. Kosten, baten en dekking
N.v.t.
7. Communicatieve aspecten
Het besluit tot toelating mondeling kenbaar maken aan mevrouw Vos-Geerdink; zij zal als
persoon aanwezig zijn op de publieke tribune van de raadszaal.
8. Uitvoering en evaluatie
N.v.t.
9. Ter inzage liggende stukken
- concept-besluitblad

