Voorstel aan raad

Verantwoordelijke afdeling
griffie

Nummer
6
Raad d.d.
25 november 2020

Portefeuillehouder
Burgemeester
Datum
9 november 2020

Onderwerp
tijdelijke vervanging raadslid

Geadviseerd besluit
1. Dhr. B.D. Wind toelaten als raadslid ter tijdelijke vervanging van mw. F.
Gerritsen-van Lent.
2. De hiermee gepaard gaande kosten voor de (eerste) vervangingstermijn van
16 weken, zijnde afgerond ongeveer € 3.720,- ten laste brengen van de post
Onvoorzien;
3. De kosten van een eventuele aansluitende vervangingstermijn van 16 weken
meenemen bij de Voorjaarsnota.

Toelichting op beslispunten
Mw. F. Gerritsen-van Lent, raadslid voor de fractie van het CDA, heeft de voorzitter van
de raad op 11 september 2020 geïnformeerd over haar zwangerschap en de
uitgerekende datum van 19 december 2020. Daarbij heeft zij aangegeven verlof aan te
vragen voor een periode van 16 weken ingaande na de raadsvergadering van
25 november (om precies te zijn op 1 december 2020). De vergadering waarin het
vervangend raadslid wordt geïnstalleerd en de eed/belofte aflegt.




Uw raad dient nu te beslissen over de toelating van dhr. B.D. Wind tot tijdelijk
vervangend raadslid. Daartoe dient uw raad een commissie in te stellen, bestaande
uit drie raadsleden. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop
betrekking hebbende stukken van het nieuw benoemde raadslid.
De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag uit aan de
raad en doet daarbij een voorstel tot het nemen van een besluit. In het verslag wordt
ook melding gemaakt van een eventueel minderheidsstandpunt.
Uw raad dient ook de dekking aan te geven van de financiële consequenties van de
vervanging.
Indien uw raad besluit tot toelating, dan dient dhr. B.D. Wind in de raadsvergadering
ten overstaan van de voorzitter de eed of verklaring en belofte af te leggen.
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Een en ander kan achtereenvolgens plaatsvinden in en buiten de raadsvergadering
van 25 november 2020.

Beoogd effect
Met dit voorstel wordt gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid van tijdelijk
ontslag met de consequentie van verplichte tijdelijke vervanging van een raadslid
wegens zwangerschap.
Met de toelating van dhr. B.D. Wind wordt de door het tijdelijk ontslag van mw.
F. Gerritsen-van Lent ontstane vacature in de raad opgevuld.

Kader
In de Kieswet is een aantal bepalingen opgenomen over beëindiging van het
lidmaatschap van (onder meer) raadsleden wegens zwangerschap en bevalling of
ziekte. De belangrijkste bepalingen zijn:
 De voorzitter van een vertegenwoordigend orgaan verleent aan een lid van dat
orgaan op diens verzoek tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling op de
in het verzoek vermelde dag die ligt tussen ten hoogste zes en ten minste vier
weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling die blijkt uit een door het lid
overgelegde verklaring van een arts of verloskundige.
 Het lidmaatschap van het lid aan wie tijdelijk ontslag als bedoeld in het eerste lid van
artikel X 10 Kieswet is verleend, herleeft van rechtswege met ingang van de dag
waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk
ontslag.
 Aan een lid van een vertegenwoordigend orgaan wordt ten hoogste driemaal per
zittingsperiode tijdelijk ontslag als bedoeld in het eerste lid verleend.
 De tijdelijke vervangingsperiode van 16 weken kan in principe ingaan op de dag van
de raadsvergadering, waarin is beslist tot toelating van de vervanger en de
beëdiging van de vervanger heeft plaats gevonden.
 Het raadslid dat tijdelijk ontslag neemt blijft recht houden op de vaste maandelijks
raadsvergoeding en op de helft van de vaste maandelijkse onkostenvergoeding;
 De tijdelijke vervanger heeft dezelfde rechten als het te vervangen raadslid, zoals de
vaste maandelijkse vergoeding en de vaste maandelijkse onkostenvergoeding e.d.;
 Na afloop van de vervangingsperiode van 16 weken houdt het vervangend
raadslidmaatschap van rechtswege op en herleeft het raadslidmaatschap van het
vervangen raadslid eveneens van rechtswege.
Vervolgstappen na indienen verzoek van mw. F. Gerritsen-van Lent
 De voorzitter van de raad heeft besloten het gevraagde tijdelijke ontslag per
1 december 2020 te verlenen en heeft de wettelijke procedure tot vervanging in
werking gesteld.
 De voorzitter van het centraal stembureau, dit is eveneens de burgemeester, heeft
de voor vervanging in aanmerking komende persoon, dhr. B.D. Wind als vervanger
benoemt.
Dhr. B.D. Wind heeft op de kennisgeving van de benoeming aan de voorzitter van
het centraal stembureau schriftelijk geantwoord, dat hij de benoeming aanvaardt,
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onder opgave van zijn nevenfuncties en een uittreksel uit de gemeentelijke
basisadministratie personen.
De voorzitter van de raad heeft dhr. B.D. Wind opgeroepen voor de openbare
raadsvergadering van 25 november 2020, waarin over zijn toelating zal worden
beslist, om de voorgeschreven eed/ belofte af te leggen.

Kanttekeningen
Geen

Draagvlak
Niet van toepassing

Aanpak/Uitvoering
Indien uw raad beslist tot toelating van dhr. B.D. Wind tot vervangend, tijdelijk raadslid,
dient dhr. B.D. Wind in uw raadsvergadering ten overstaan van de voorzitter van de
raad de eed of verklaring en belofte af te leggen. Daarmee gaat de tijdelijke
vervangingsperiode van 16 weken in per 1 december 2020 en eindigt deze van
rechtswege per 23 maart 2021. Per 23 maart 2021 herleeft het raadslidmaatschap van
mw. F. Gerritsen-van Lent van rechtswege. Verdere wettelijke
vervangingsmogelijkheden zijn hierboven in de Inleiding onder Wettelijk kader
aangegeven.

Communicatie
De wettelijk verplichte (Kieswet) bekendmaking van de toelating tot vervangend
raadslid zal z.s.m. plaats vinden in de Rijn en Veluwe.

Financiële consequenties
In overeenstemming met hetgeen hierboven in de Inleiding onder Wettelijk kader is
aangegeven, bedragen de extra kosten van het tijdelijke ontslag en de vervanging
16 weken vaste raadsvergoeding en halve onkostenvergoeding. De totale extra kosten
komen dan op afgerond € 3.720, -. Dekking kan plaatsvinden uit de post Onvoorzien.
Opbouw kosten:
- Extra kosten raadslid dhr. B.D. Wind: 4 maanden à € 1018,29 = € 4073,16;
- Besparing door halvering onkostenvergoeding mw. F. Gerritsen-van Lent:
4 maanden à € 353.38, -;
- Per saldo bedragen de extra kosten afgerond € 3720, -.
Tegen het einde van de 16 weken vervanging moet worden bekeken of langduriger
vervanging noodzakelijk is. De eventuele financiële consequenties daarvan kunnen
worden meegenomen in de Voorjaarsnota.

Juridische consequenties
Zie onder Aanpak/Uitvoering, Financiële consequenties en Communicatie.

