
 

Raadsvergadering d.d. 26 februari 2013 Agendapunt 8a 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 februari 2013 
 
Onderwerp:   Verlenging vervanging raadslidmaatschap F. Haisma   
 
Portefeuillehouder:   ---- 
Behandelend ambtenaar: J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 606 
E-mail adres:   j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                  Het tijdelijk ontslag van de heer G.J. Wensink en zijn vervanging door 
de heer F. Haisma te verlengen met 16 weken, voor de periode van 13 maart 2013 tot en met 3 juli 
2013. 
 
 
 
 
Bijlagen:     

- Raadsbesluit (bijgevoegd)  
- Diverse bijlagen (ter inzage) 

 

TOELICHTING 

Inleiding 
In uw vergadering van 20 november 2012 heeft u besloten in te stemmen met het verzoek van de heer 
G.J. Wensink  van de fractie van het CDA die heeft aangegeven tijdelijk zijn raadslidmaatschap te 
willen beëindigen in verband met zijn ziekte.  Bij brief van 1 november 2012 heeft hij daartoe een 
verzoek ingediend bij uw raad. Het verwachte herstel van de ziekte  omvat naar verwachting een periode 
van 32 weken (2 x 16 weken) derhalve tot juli 2013. 
 
Procedure 
Het verlof van de heer Wensink, alsmede de vervanging door de heer Haisma is 
door uw raad 20 november 2012 verleend. Het raadslidmaatschap van 
dhr. Wensink herleeft van rechtswege op 13 maart 2013 indien dit niet voor deze datum door 
uw raad wordt verlengd. Ook de vervanging door de heer Haisma eindigt op 13 maart 2013 van  
rechtswege. 
Op basis van de “Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegen zwangerschap en 
bevalling of ziekte” kunnen, onder andere, raadsleden verzoeken tijdelijk ontslagen te worden als lid van 
de raad. Daardoor wordt het mogelijk voor hen eveneens tijdelijk een opvolger te benoemen. Het 
lidmaatschap van het lid aan wie tijdelijk ontslag is verleend, herleeft van rechtswege met ingang van de 
dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag. Deze periode 
kan nogmaals met zestien weken verlengd. Er kan ten hoogste drie maal per zittingsperiode tijdelijk 
ontslag worden verleend.  
 
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 
daarna 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 drie keer om tijdelijk ontslag worden verzocht, uitgezonderd in de laatste drie 
maanden van die raadsperiode. 
 
Voor de tijdelijke vervanging door de heer Haisma is in november de 
formele procedure doorlopen van benoeming, onderzoek geloofsbrieven, toelating en 
beëdiging. Aangezien het hier gaat om een aansluitende verlenging van de vervanging en er 
geen wijzigingen zijn voor wat betreft nevenfuncties van de heer Haisma is het 
voldoende om in te stemmen met verlenging van de tijdelijke vervanging. 
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 de heer Haisma met 16 
weken is daarmee in de vervanging van dhr. Wensink voorzien. Het raadslidmaatschap van dhr. Wensink 
herleeft van rechtswege op 3 juli a.s.  tenzij een verlenging met nog eens 16 weken wordt voorgesteld. 
De betrokken worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de besluiten. 
 
Financiële consequenties 
Aan de tijdelijke vervangingsregeling zijn extra kosten verbonden, Deze extra kosten bedragen  
gedurende de periode van vervanging €  6.852.-,  Bij de Najaarsnota 2013 worden deze kosten 
meegenomen.  
 
Gevraagd besluit 
Het tijdelijk ontslag van de heer G.J. Wensink en zijn vervanging door de heer F. Haisma te verlengen 
met 16 weken, voor de periode van 13 maart 2013 tot en met 3 juli 2013. 
 
 
Namens het Presidium 
 
J.L. de Jong,                     griffier 
 
F.A. van Zuilen,                 voorzitter 

 


