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  Raadsvergadering van 26 september 2017  

 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Domein. 

Registratienr. 

                             datum. 

Onderwerp 

  

L. Hooghiemstra 

0224 – 210512  

Domein Burger en Bestuur 

17.055626 

13 september 2017 

Verlenging waarneming mevrouw V.C. van Vuuren  

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

Mevrouw V.C. van Vuuren vervangt vanaf 21 maart 2017de heer R.J. Klant vanwege ziekte. 

Aangezien de heer Klant nog onvoldoende hersteld is, wordt voorgesteld de periode van vervanging 

voor de tweede keer met 16 weken te verlengen en wel aansluitend met ingang van 31 oktober 2017. 

 

Gevraagde besluit 
Mevrouw V.C. van Vuuren, aansluitend aan haar tweede periode van vervanging, vanaf 31 oktober 

2017 opnieuw toe te laten als tijdelijke vervanger van de heer R.J. Klant in de raad van de gemeente 

Schagen. 

 

Aanleiding 
De heer R.J. Klant blijkt onvoldoende hersteld te zijn om zijn functie als raadslid te kunnen uitoefenen. 

 

Belang 
Door vervanging voor de heer Klant te regelen blijft de raad voltallig. 

 

Centrale vraag 
Wilt u vanaf 31 oktober 2017 over een voltallig inzetbare raad beschikken? 

 

Kader 

 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, ofwel de verlenging loopt  tot en 

met 19 februari 2018; 

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

vervanging, het betreft in dit voorstel de derde periode van vervanging.  

 

Financiële consequenties 
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 

gedeeltelijk 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. 

 

 

raadsgriffier van de gemeente Schagen 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

 

 

 

 


