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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Toelating van de heer W. van der Linden als tijdelijk raadslid (2

e
 maal) 

 
Geadviseerde beslissing raad 
In verband met ziekte van de heer F. Romeijn wordt voorgesteld de heer W. van der Linden toe te laten 
als tijdelijk lid van de gemeenteraad gedurende de periode van afwezigheid van de heer F. Romeijn. 
 
Inleiding 
Het raadslid de heer F. Romeijn heeft opnieuw gevraagd gebruik te mogen maken van de mogelijkheid 
zich in verband met ziekte tijdelijk als raadslid te laten vervangen. 
 
Beoogd effect 
Tijdelijke vervanging raadslid. 
 
Relatie met beleidskaders 
- 
Argumenten 
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 na het ontslag. 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 niet meer dan driemaal gebruik worden gemaakt van het 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. 
 
De heer Romeijn is op zijn verzoek wederom tijdelijk ontslag verleend, nu van 15 oktober 2016 tot  
4 februari 2017. Daarna herleeft zijn raadslidmaatschap van rechtswege. 
 
De heer Van der Linden is tot raadslid benoemd op 24 oktober 2016. Het raadslidmaatschap van de heer 
Van der Linden gaat in na de toelating en eindigt op 4 februari 2017 van rechtswege. 
 
 
Overleg gevoerd met 
- 
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Kanttekeningen 
- 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Nadat uw raad heeft besloten tot toelating van de heer W. van der Linden zal hij de verklaring en belofte 
afleggen. 
 
Evaluatie/monitoring 
- 
 
Financiën  
De kosten komen ten laste van het budget Bestuur. 
 
Juridische zaken 
- 
 
Duurzaamheid 
- 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
- 
 
 
de griffier, 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen 

 

  
  
  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
- 


