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Gemeentestukken: 2013- 295/23299 

  

 
Onderwerp: Toelating van de heer A.W. van Santvliet als tijdelijk raadslid 
 
1. Voorstel 
In verband met de ziekte van mevrouw M. van Gink wordt voorgesteld de heer A.W. van Santvliet 
opnieuw toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad gedurende de periode van afwezigheid 
van mevrouw Van Gink. 
  
2. Aanleiding 
De artikelen X 10, X 11 en X 12 van de Kieswet regelen o.a. dat een raadslid kan verzoeken zich 
bij ziekte te laten vervangen. Het gaat steeds om een tijdelijk ontslag en een tijdelijke vervanging 
die beide eindigen van rechtswege na een periode van 16 weken. Het is niet mogelijk om korter 
dan 16 weken tijdelijk ontslag te nemen en te worden vervangen. Het is wel mogelijk langer dan  
16 weken ontslag te nemen, maar dan steeds voor een nieuwe periode van 16 weken. Binnen één 
raadsperiode kan echter per lid niet meer dan drie maal gebruik worden gemaakt van het recht. 
Thans wordt voor de tweede maal gebruik gemaakt van dit recht. 
 
Het raadslidmaatschap van het lid aan wie tijdelijk ontslag is verleend, herleeft van rechtswege met 
ingang van de dag waarop 16 weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk 
ontslag. Het raadslid dat vervangen wordt, behoudt de raadsvergoeding en de helft van de 
onkostenvergoeding. De vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige 
onkostenvergoeding, zoals die voor de betreffende gemeenteraad geldt.  
 
Mevrouw Van Gink is op haar verzoek tijdelijk ontslag verleend van 10 augustus 2013 tot 30 
november 2013. Daarna herleeft haar raadslidmaatschap van rechtswege. Het raadslidmaatschap 
van de heer Van Santvliet gaat in na de toelating en eindigt op 30 november 2013 van rechtswege. 
 
3. Aspecten 
Alvorens tot de raad te worden toegelaten, dient de commissie voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven een onderzoek in te stellen en aan u een advies uit te brengen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De commissie zal het onderzoek vóór de raadsvergadering verrichten en kan haar advies direct 
aan u uitbrengen bij de behandeling van dit voorstel. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De kosten komen ten laste van het budget bestuursorganen, salarissen en sociale lasten.  
 
De griffier, 
 
 
mr. J.G. van Straalen 
 
Behandeld in de raad van 12 september 2013 
j.v.straalen@ridderkerk.nl/780 


