
 

 Kenmerk: 2022/ 1/2 

 

Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Raadsbesluit benoeming tijdelijke commissie geloofsbrieven 

 

Nummer 2022/574021 

Portefeuillehouder n.v.t. 

Programma/beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur 

Afdeling Griffie 

Auteur Mw. mr. M.E. van der Mede 

Telefoonnummer 023-5113034 

Email griffiebureau@haarlem.nl 

Kernboodschap Vooruitlopend op de benoeming van de vaste commissie geloofsbrieven van de 

raad, besluit de raad nu een tijdelijke commissie geloofsbrieven te benoemen om 

alle taken genoemd in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen 

van de gemeenteraad Haarlem te kunnen gaan uitoefenen. 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

- Gelet op artikel 82 van de Gemeentewet, 

- Gelet op artikel 5 lid en lid 2 van het Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem, 

 

Besluit 

 

1. Vooruitlopend op de benoeming van de vaste commissie geloofsbrieven, 

nu een tijdelijke commissie geloofsbrieven te benoemen;  

2. Als leden van de tijdelijke commissie geloofsbrieven te benoemen: 

• Dhr. M. Aynan; 

• Dhr. B. van Leeuwen;  

• Mw. L.C. van Zetten. 

 

 

 

 

 

de griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 

Iedere nieuwe raadsperiode wordt er een vaste commissie geloofsbrieven vanuit de raad benoemd 

zodat de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van nieuw te installeren raads- 

en commissieleden onderzocht kunnen worden alsmede, in het geval van verkiezingen, de 

processen-verbaal van het stembureau. 

Deze commissie bestaat uit drie leden en daarnaast worden altijd drie plaatsvervangende leden 

benoemd.  

De benoeming van de vaste commissie is onderdeel van de door raadsleden in te nemen functies bij 

het aantreden van een nieuwe raad. De verdeling van deze functies is vanzelfsprekende nu nog niet 

afgerond.  

Dit raadsbesluit dat nu voorligt, benoemt vooruitlopend hierop tijdelijk een commissie 

geloofsbrieven. Op deze wijze kunnen alle taken genoemd in artikel 5 van het Reglement van orde 

voor de vergaderingen van de gemeenteraad Haarlem uitgeoefend worden; in het bijzonder (maar 

niet alleen) die taken die zien op de controle van de geloofsbrieven en andere daarop betrekking 

hebbende stukken van te benoemen commissieleden ex. artikel 82 van de Gemeentewet. Op deze 

wijze kunnen de te benoemen commissieleden in een raadsvergadering geïnstalleerd worden. 

Deze tijdelijke commissie wordt dan ingevuld door drie ervaren raadsleden.  

 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het voorstel aan de raad is: 

1) Vooruitlopend op de benoeming van de vaste commissie geloofsbrieven, nu een tijdelijke 

commissie geloofsbrieven te benoemen;  

2) Als leden van de tijdelijke commissie geloofsbrieven te benoemen: 

• Dhr. M. Aynan; 

• Dhr. B. van Leeuwen;  

• Mw. L.C. van Zetten. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het benoemen van een tijdelijke commissie geloofsbrieven met als doel in ieder geval de te 

benoemen commissieleden (ex artikel 82 Gemeentewet) in een raadsvergadering te kunnen 

installeren 

 

Bijlagen: 

Geen 

 


