Raadsvoorstel
Onderwerp:

Onderzoek geloofsbrieven van de tot lid van de gemeenteraad benoemd
verklaarde personen

Datum raadsvergadering 10 maart 2010
Datum Carrousel
Raadsbesluitnummer
R10.028

Ambtenaar
Telefoonnummer
E-mailadres

Niels van Huijssteden
0255 567259
nhuyssteden@velsen.nl

Aan de gemeenteraad,
Wij delen u, mee dat zijn ingekomen de navolgende stukken:
a.
het overeenkomstig artikel O 3 van de Kieswet opgemaakte proces-verbaal d.d. 5 maart
2010 de zitting van het Centraal Stembureau tot vaststellen van de uitslag van de
verkiezingen van de leden van de gemeenteraad ingevolge de op 3 maart 2010 gehouden
stemming, waaruit blijkt dat de navolgende personen tot lid van de Raad van deze gemeente
zijn benoemd verklaard:
Naam van de kandidaat
Baerveldt, A.V. (Annette) (v)
Bal, F. (Floor) (m)
te Beest, R.G. (Robert) (m)
van den Brenk-Steijn, M. (Marjan) (v)
de Bruijn, P. (Paul) (m)
van Deudekom, P. (Piet) (m)
Dreijer, H.B.E. (Beryl) (v)
Eggermont, A.C. (Annekee) (v)
Gregoire, M.M. (Martin) (m)
de Haan, R.W. (Reina) (v)
Hendriks, B.J.J. (Ben) (m)
Hillebrink, M.M. (Marc) (m)
van der Hulst, G.J.W. (Gert Jan) (m)
van Ikelen, J.P. (Johan) (m)
Kat, H. (Hülya) (v)
Koedijker, M.S. (Mireille) (v)
Korf, F.J. (Frits) (m)
Kouthoofd, A.F. (Andries) (m)
Kwant, L (Leo) (m)
Langendijk-Meijer, H.S. (Henny) (v)
Mastenbroek-Wesseling, T. (Tilly) (v)
Ockeloen, C. (Karel) (m)
van Ombergen-Vester, A.M. (Tineke) (v)
Oraz, S. (Sedat) (m)
Teske-Post, H.M. (Lieneke) (v)
Uijtendaal, A. (Arjen) (m)
Vennik, R. (Ronald) (m)

Woonplaats
Driehuis
IJmuiden
IJmuiden
Velserbroek
IJmuiden
IJmuiden
Santpoort-Noord
IJmuiden
Velserbroek
Driehuis
Velserbroek
Velserbroek
Velserbroek
IJmuiden
IJmuiden
Velserbroek
IJmuiden
Santpoort-Zuid
IJmuiden
Velserbroek
Santpoort-Noord
IJmuiden
IJmuiden
Velsen-Noord
Velsen-Noord
Santpoort-Noord
Velserbroek

Verkaik, A. (Arjen) (m)
Vosse, G (Gerard) (m)
Vos-Vester, M.G.J.E. (Marianne) (v)
Vrijhof, F. (Frits) (m)
Westerman, W.E. (Wim) (m)
Zorgdrager - van Laar, E.H. (Els) (v)

Santpoort-Noord
Velsen-Zuid
Driehuis NH
Velserbroek
Santpoort-Noord
IJmuiden

b.
de in artikel VI, lid 3 van de Kieswet bedoelde berichten van de voorzitter van het centraal
stembureau, waaruit blijkt, dat vorenvermelde personen, uitgezonderd mevrouw R.H. de
Haan, hun/ haar benoeming aannemen.
c.
het bericht van de voorzitter van het centraal stembureau dat mevrouw R.H. de Haan haar
benoeming niet aanneemt;
de ingevolge artikel W 1 en W 2, juncto artikel P 19 benoemingsverklaring van de heer E.J.
Merhottein in verband met het niet aannemen van de benoeming van mevrouw R.H. de
Haan;
het bericht van aanneming van de benoeming van de heer E.J. Merhottein
Krachtens het gestelde in de artikelen V4, lid 1 en V 12 van de Kieswet dienen de
geloofsbrieven, die door de benoemden zijn ingezonden, onverwijld een beslissing tot
toelating te worden genomen. Ingevolge het bepaalde in artikel 5 van het Reglement van de
orde voor uw vergaderingen dient vorenbedoeld onderzoek te geschieden door een
commissie van drie leden.
De leden zullen worden aangezocht om hun taak te verrichten.
Velsen,
De voorzitter van het Centraal Stembureau van de gemeente Velsen
Burgemeester
F.M. Weerwind

