
Bijlagen:  
- Artikel 4 
- Relevante artikelen Gemeentewet. 
 
 
Artikel 4 Samenstelling  OUD 
1. Een raadscommissie bestaat uit een tweetal leden per fractie van de in de raad 

vertegenwoordigde politieke groeperingen 
2. De in het eerste lid genoemde leden worden door de raad op voordracht van de fracties 

benoemd. 
3. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de 

Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een raadscommissie. 
De in het eerste lid genoemde leden dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen 
van de raad geplaatst te zijn op de kandidatenlijst van een fractie.  

4. Bij afwezigheid van beide leden is het de fracties toegestaan een plaatsvervanger aan te 
wijzen. Deze plaatsvervanger moet afkomstig zijn uit het midden van de raad. 

 
Artikel 4 Samenstelling  GEWIJZIGD 

1. Een raadscommissie bestaat uit een tweetal leden per fractie van de in de raad 
vertegenwoordigde politieke groeperingen 

2. De in het eerste lid genoemde leden worden door de raad op voordracht van de 
fracties benoemd. 

3. Een lid kan zowel raadslid als niet-raadslid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van 
de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van een 
raadscommissie.  

4. Bij afwezigheid van beide leden is het de fracties toegestaan een plaatsvervanger 
aan te wijzen. Deze plaatsvervanger moet afkomstig zijn uit het midden van de raad. 

 
 

 



De in artikel 4 lid 3 genoemde artikelen van de Gemeentewet. 

Artikel 10 

1. Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente 
is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. 

2. Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen tevens 
te voldoen aan de vereisten dat: 

a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder 
a, b, d, e of l, van de Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een 
overeenkomst tussen een internationale organisatie en de Staat der 
Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland, en 

b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad 
beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad gedurende een 
onafgebroken periode van ten minste vijf jaren ingezetene van 
Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld 
onder a, dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van 
artikel 8, onder c, van de Vreemdelingenwet 2000. 

3. Geen lid van de raad kunnen zijn zij die geen Nederlander zijn, en als door andere 
staten uitgezonden leden van diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen, in 
Nederland werkzaam zijn, alsmede hun niet-Nederlandse echtgenoten, 
geregistreerde partners of levensgezellen en kinderen, voor zover dezen met hen een 
gemeenschappelijke huishouding voeren. 

Artikel 11 
Ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is niet benoembaar tot lid van de raad hij die na 
de laatstgehouden periodieke verkiezing van de leden van de raad wegens handelen in strijd met 
artikel 15 van het lidmaatschap van de raad is vervallen verklaard. 
 
Artikel 12 

1. De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het 
lidmaatschap van de raad zij vervullen. 

2. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het 
eerste lid bedoelde functies op het gemeentehuis. 

Artikel 13 

1. Een lid van de raad is niet tevens: 

a. minister; 

b. staatssecretaris; 

c. lid van de Raad van State; 

d. lid van de Algemene Rekenkamer; 

e. Nationale ombudsman; 

f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de 
Wet Nationale ombudsman; 



g. commissaris van de Koning; 

h. gedeputeerde; 

i. secretaris van de provincie; 

j. griffier van de provincie; 

k. burgemeester; 

l. wethouder; 

m. lid van de rekenkamer; 

n. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 
81p, eerste lid; 

o. lid van een deelraad; 

p. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente; 

q. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of 
daaraan ondergeschikt. 

2. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder l, kan een lid van de raad tevens 
wethouder zijn van de gemeente waar hij lid van de raad is gedurende het tijdvak dat: 

a. aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de 
leden van de raad en eindigt op het tijdstip waarop de wethouders 
ingevolge artikel 42, eerste lid, aftreden, of 

b. aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en 
eindigt op het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van 
zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is geworden of waarop 
het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden 
benoemd. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met 
ingang van het tijdstip waarop hij zijn benoeming tot wethouder 
aanvaardt. Artikel X 6 van de Kieswet is van overeenkomstige 
toepassing. 

3. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder q, kan een lid van de raad tevens 
zijn: 

a. ambtenaar van de burgerlijke stand; 

b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke 
verplichting niet bij wijze van beroep hulpdiensten verricht; 

c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs. 

Artikel 15 

1. Een lid van de raad mag niet: 

a. als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten 
behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten 



behoeve van de wederpartij van de gemeente of het 
gemeentebestuur; 

b. als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de 
wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur; 

c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van 
derden tot het met de gemeente aangaan van: 

1e. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d; 

2e. overeenkomsten tot het leveren van onroerende 
zaken aan de gemeente; 

d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 

1e. het aannemen van werk ten behoeve van de 
gemeente; 

2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning 
verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de 
gemeente; 

3e. het leveren van roerende zaken anders dan om 
niet aan de gemeente; 

4e. het verhuren van roerende zaken aan de 
gemeente; 

5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste 
van de gemeente; 

6e. het van de gemeente onderhands verwerven van 
onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze 
zijn onderworpen; 

7e. het onderhands huren of pachten van de 
gemeente. 

2. Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing 
verlenen. 

3. De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast. 

 


