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vervanging raadslid

Het tijdelijk ontslag van dhr. H.J. Tiemens en zijn vervanging door dhr. C.T.A. Mali, dat van 

rechtswege zou eindigen op 11 november 2015, te verlengen met 16 weken, zijnde tot 2 maart 

2016.

Dhr. H.J. Tiemens, raadslid van de gemeente Renkum (GemeenteBelangen) sedert  23 april 

2014, heeft op 1 april 2014 onder overlegging van een doktersattest de voorzitter van de raad 

verzocht hem op 1 april 2015 tijdelijk ontslag te verlenen als raadslid wegens ziekte. Voor de 

periode van tijdelijk ontslag is dhr. C.T.A. Mali benoemd als zijn vervanger.

De gemeenteraad heeft besloten tot het verlof van de heer H.J. Tiemens, alsmede de 

vervanging door dhr. C.T.A. Mali op 29 april 2015 besloten. Op 24 juni 2015 is op verzoek van 

dhr. Tiemens het verlof verlengd met 16 weken tot 11 november 2015.

In zijn brief d.d. …………..  heeft dhr. H.J. Tiemens verzocht zijn tijdelijk ontslag en vervanging 

te verlengen met 16 weken, omdat het, conform de bijgevoegde doktersverklaring, nog niet in 

de lijn der verwachting ligt dat hij op korte termijn in staat zal zijn zijn functie als raadslid te 

vervullen.  

Op grond van de Kieswet is tijdelijk ontslag altijd voor een vaste termijn van 16 weken, in dit 

geval loopt deze termijn tot 2 maart 2016. Als deze termijn is afgelopen herleeft het 

raadslidmaatschap van dhr. Tiemens van rechtswege en is geen verlenging meer mogelijk. 

 

Kader

De Kieswet geeft de mogelijkheid een raadslid tijdelijk te vervangen (artikel X12 Kieswet). 

Indien de gezondheidstoestand van het vervangen raadslid daartoe aanleiding geeft, kan 

nogmaals maximaal twee keer een vervangingsperiode van 16 weken aan de orde zijn, al dan 

niet aansluitend aan de eerste vervangingsperiode. Gedurende een raadsperiode kan maximaal 
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drie keer om tijdelijk ontslag worden verzocht, uitgezonderd in de laatste drie maanden van die 

raadsperiode.

Voor de tijdelijke vervanging door dhr. C.T.A. Mali is in april de formele procedure doorlopen van 

benoeming, onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging. Aangezien het hier gaat om een 

aansluitende verlenging van de vervanging is het voldoende om in te stemmen met dit voorstel. 

Met dit voorstel wordt gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid van verlenging van het 

tijdelijk ontslag van een raadslid wegens ziekte met de consequentie van verplichte tijdelijke 

vervanging.

Indien uw raad beslist tot verlenging van het tijdelijk raadslidmaatschap van dhr. C.T.A. Mali met 

16 weken is daarmee in de vervanging van dhr. H.J. Tiemens voorzien. Het raadslidmaatschap 

van dhr. H.J. Tiemens herleeft van rechtswege op 2 maart 2016 en het tijdelijke 

raadslidmaatschap van dhr. C.T.A. Mali eindigt op die datum van rechtswege. De betrokkenen 

worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de besluiten.

De extra kosten van het tijdelijke ontslag en de vervanging dus 16 weken bedragen de vaste 

raadsvergoeding plus 16 weken een halve onkostenvergoeding. De totale extra kosten komen 

dan op afgerond € 3.633,-. Dekking kan plaatsvinden uit de post Onvoorzien.

Het tijdelijk ontslag van een raadslid kan maximaal 3 maal voor 16 weken plaatsvinden. Na 

deze verlenging kan derhalve geen verlenging volgen. 
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