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  Raadsvergadering van 21 maart 2017  

 

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

7 maart 2017 

L. Hooghiemstra 

0224 – 210512 

Tijdelijke vervanging raadslid R.J. Klant 

Domein Burger en Bestuur 

17.018202 

 

 

Samenvatting 

De heer  R.J. Klant heeft aangegeven dat hij wegens ziekte tijdelijk niet in staat is te functioneren als 

raadslid. Om de raad met ingang van 21 maart 2017 weer voltallig te hebben,is het voorstel mevrouw 

V.C. van Vuuren te benoemen als tijdelijk lid van de raad van Schagen. 

Waarom dit voorstel 

De heer  R.J. Klant heeft aangegeven dat hij wegens ziekte tijdelijk niet in staat is te functioneren als lid 

van uw raad. Hij vraagt verlof en vervanging voor een periode van 16 weken. De fractie van de PvdA 

draagt mevrouw V.C. van Vuuren voor als zijn tijdelijke vervanger. Als uw raad besluit mevrouw  Van 

Vuuren als tijdelijke vervanger toe te laten tot uw raad, is deze met ingang van 21 maart 2017 weer 

voltallig.  

 

Kaders 

- Op grond van de “Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van Tweede Kamer en Eerste 

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

en bevalling of ziekte”  kan voor maximaal  16 weken (korter kan niet) tijdelijke vervanging 

worden geregeld; 

- Na 16 weken vervalt van rechtswege de tijdelijke vervanging; 

- Per raadsperiode kan een raadslid maximaal drie maal gebruik maken van het recht op 

vervanging; 

- Onderzoek geloofsbrieven op grond van artikel 6 Reglement van Orde voor de raad van 

Schagen door instelling commissie bestaande uit drie raadsleden. 

 

Onderbouwing 

Door mevrouw Van Vuuren tijdelijk te benoemen is de raad weer voltallig. 

 

Financiën 

Het tijdelijke ontslag wordt 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.  
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

raadsgriffier van de gemeente Schagen 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- Aanvraag verlof 


