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23 april 2015 tijdelijke vervanging raadslid

1. Dhr. C.T.A. Mali toelaten als raadslid ter tijdelijke vervanging van dhr. H.J. Tiemens.

2. De hiermee gepaard gaande kosten voor de eerste en tweede vervangingstermijn van beide 16 

weken, zijnde afgerond ongeveer  € 6.924,-, ten laste brengen van de post Onvoorzien;

3. De kosten van een eventuele aansluitende vervangingstermijn van 16 weken meenemen bij de 

Najaarsnota.

Verzoek van dhr. H.J. Tiemens (Raadslid GemeenteBelangen)

Dhr. H.J. Tiemens, raadslid van de gemeente Renkum sedert 23 april 2014, heeft op 30 maart 

2015 onder overlegging van een dokterattest de voorzitter van de raad verzocht hem per 1 april 

2015 tijdelijk ontslag te verlenen als raadslid wegens ziekte. 

 

Wettelijk kader

Sinds 15 oktober 2006 is in de Kieswet een aantal bepalingen opgenomen over beëindiging van 

het lidmaatschap van (onder meer) raadsleden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte. 

De belangrijkste bepalingen zijn:

- het zittend raadslid dient de raadsvoorzitter te verzoeken om tijdelijk ontslag als raadslid 

per wanneer en onder overlegging van een doktersattest, waaruit blijkt dat het raadslid 

de eerstkomende 8 weken na het tijdelijk ontslag, niet in staat zal zijn diens 

werkzaamheden te hervatten;

- de raadsvoorzitter checkt of het verzoek en het doktersattest met elkaar sporen. Zo ja, 

dan dient hij het tijdelijke ontslag te verlenen en de wettelijke procedure tot vervanging 

van het raadslid in werking te stellen;

- vervanging is alleen mogelijk gedurende een vaste periode van 16 aaneengesloten 

weken;

- indien de gezondheidstoestand van het te vervangen raadslid daartoe aanleiding geeft, 

kan nogmaals maximaal twee keer een vervangingsperiode van 16 weken aan de orde 
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zijn, al dan niet aansluitend aan de eerste vervangingsperiode. 

Gedurende een raadsperiode kan maximaal drie keer om tijdelijk ontslag worden 

verzocht, uitgezonderd in de laatste drie maanden van die raadsperiode;

- de tijdelijke vervangingsperiode van 16 weken begint in principe op de dag van de 

raadsvergadering, waarin is beslist tot toelating van de vervanger en de beëdiging van 

de vervanger heeft plaats gevonden. Maar de feitelijke vervangingsperiode kan korter 

zijn wanneer het tijdelijke ontslag als raadslid eerder is ingegaan dan de dag van de 

raadsvergadering, omdat in dat geval de 16 weken periode begint op de dag van het 

tijdelijk ontslag;

- 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, de vaste maandelijkse onkostenvergoeding en het  

gebruik van een gemeentelijke laptop 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 dhr. H.J. Tiemens

De voorzitter van de raad heeft besloten het gevraagde tijdelijke ontslag per 1 april 2015 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. C.T.A. Mali als vervanger benoemt. 

Dhr. C.T.A. Mali heeft op de kennisgeving van de benoeming aan de voorzitter van het centraal 

stembureau schriftelijk geantwoord, dat hij de benoeming aanvaardt, onder opgave van zijn 

nevenfuncties en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie personen.

De voorzitter van de raad heeft dhr. C.T.A. Mali opgeroepen voor de openbare raadsvergadering 

van 29 april 2015, waarin over zijn toelating zal worden beslist, om de voorgeschreven verklaring 

en belofte af te leggen.

Beslispunten raad

Uw raad dient nu te beslissen over de toelating van dhr. C.T.A. Mali 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. C.T.A. Mali in de raadsvergadering ten 

overstaan van de voorzitter de eed of verklaring en belofte af te leggen.

Een en ander kan achtereenvolgens plaatsvinden in en buiten de raadsvergadering van 29 april 

2015.

Met dit voorstel wordt gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid van tijdelijk ontslag met 
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de consequentie van verplichte tijdelijke vervanging van een raadslid wegens ziekte. 

Dhr. H.J. Tiemens heeft recht op vervanging ad 16 weken per 1 april 2015, welke van 

rechtswege eindigt op 22 juli 2015.

Niet van toepassing.

Onbekend.

Indien uw raad beslist tot toelating van dhr. C.T.A. Mali tot vervangend, tijdelijk raadslid, dient 

dhr. C.T.A. Mali in uw raadsvergadering ten overstaan van de voorzitter van de raad de 

verklaring en belofte af te leggen.  Daarmee gaat de tijdelijke vervangingsperiode van 16 weken 

in per 1 april 2015 en eindigt deze van rechtswege per 22 juli 2015. Per 22 juli 2015 herleeft het 

raadslidmaatschap van dhr. H.J. Tiemens van rechtswege. Verdere wettelijke 

vervangingsmogelijkheden zijn hierboven in de Inleiding onder Wettelijk kader aangegeven

In overeenstemming met hetgeen hierboven in de Inleiding onder Wettelijk kader is 

aangegeven, bedragen de extra kosten van het tijdelijke ontslag en de vervanging dus 16 

weken vaste raadsvergoeding 16 weken een halve onkostenvergoeding. De totale extra kosten 

komen dan op afgerond € 3.462,-. Dekking kan plaatsvinden uit de post Onvoorzien.

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 Najaarsnota. 

N.v.t.

Zie onder Aanpak/Uitvoering, Financiële consequenties en Communicatie. 

De wettelijk verplichte (Kieswet) bekendmaking van de toelating tot vervangend raadslid zal 

z.s.m. plaats vinden in de Hoog en Laag.

Indien de beoogde vervanger niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor het vervullen van het 

raadslidmaatschap, kan de raad niet beslissen tot toelating.

Standpunt commissie(s) Draagvlak Aanpak/Uitvoering Financiële consequentiesPersonele consequentiesJuridische consequentiesCommunicatie Alternatieven


