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  Raadsvergadering van 7 februari 2017  

 

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

20 januari 2017 

E. Zwagerman 

0224 – 210 515 

Verlening waarneming mevr. P. Taams 

Domein Burger en Bestuur 

17.008231 

 

 

Samenvatting 

 

De heer H. de Ruiter heeft op 12 september 2016 verzocht om met toepassing van de regeling voor 

tijdelijke vervanging van raadsleden wegens ziekte, als bedoeld in artikel X 10 van de Kieswet, hem 

voor de duur van minimaal 16 weken en indien noodzakelijk langer, tijdelijk ontslag te verlenen als 

raadslid van Jess. 

U heeft op 20 september mevrouw P. Taams tot uw raad toegelaten als zijn vervanger met ingang 

van  voor een periode van 16 weken. Deze vervanging is van rechtswege beëindigd op 10 januari 

2017. De heer De Ruiter heeft op 2 januari 2017 per mail laten weten onvoldoende hersteld te zijn om 

zijn raadslidmaatschap te kunnen vervullen. 

De voorzitter van het centraal stembureau heeft op 11 januari 2017 besloten de heer De Ruiter voor 

een tweede periode van 16 weken ontslag te verlenen.  Op 11 januari 2017 heeft zij eveneens 

besloten mevrouw Taams te benoemen als zijn plaatsvervanger. Formeel dient uw raad mevrouw 

Taams nog toe te laten tot de raad. 

 

Voorgesteld besluit 

Voorgesteld wordt mevrouw Taams toe te laten tot uw raad voor een tweede vervangingsperiode 

ingaande met terugwerkende kracht tot 11 januari 2017. De tweede verlenging eindigt van 

rechtswege op 3 mei 2017. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Met de verlenging van de periode van vervanging door mevrouw Taams blijft de fractie van Jess met 

drie personen vertegenwoordigd in de raad van de gemeente Schagen. 

 

2. Procedure 

Vervanging van een raadslid is mogelijk op grond van de op 11 oktober 2006 van kracht 

geworden wet ‘Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en 

Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens 

zwangerschap en bevalling of ziekte’. 
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Het gaat om een tijdelijk ontslag en een tijdelijke vervanging die beide van rechtswege 

eindigen 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 een raadsperiode kan 

per lid niet meer dan drie maal gebruik worden gemaakt van het recht. Met deze laatste verlenging is 

in de resterende zittingsduur geen vervanging meer mogelijk.   

 

 

3. Financiën 

Een tijdelijk ontslag is niet gelijkgesteld met aftreden. Het raadslid dat vervangen wordt, behoudt de 

raadsvergoeding en de helft van de onkostenvergoeding. Dat de onkostenvergoeding ten dele 

wordt voortgezet heeft als reden dat aangegane verplichtingen zoals abonnementen e.d. blijven 

doorlopen. De vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige 

onkostenvergoeding zoals die in Schagen gelden. De kosten van vervanging komen ten laste van de 

lopende begroting van de raad. 

 

Het presidium 

 

griffier 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


