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Onderwerp
Tijdelijke benoeming raadslid

Gevraagd besluit
De heer J.W.P. van Gestel fractie Leefbaar Tynaarlo in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid van 
de gemeenteraad.

Wat willen wij hiermee bereiken?
De heer H.J. Franke fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft bij de voorzitter een verzoek ingediend 
voor tijdelijk ontslag als raadslid in verband met ziekte. 

Procedure
De voorzitter van de raad heeft dit verlof verleend. Conform de Kieswet (de artikelen X10, X11 en 
X12) geldt voor de vervanger een verkorte geloofsbrievenprocedure. 
In artikel 6 van het Reglement van Orde van de raad is bepaald dat de geloofsbrieven zullen 
worden onderzocht door een speciale commissie van drie leden.

Ingevolgde de Kieswet (artikel V2 en V3) moet de benoemde binnen de voorgeschreven termijn bij 
uw raad de navolgende stukken overleggen:
a. mededeling van de benoemde van het aannemen van de benoeming;
b. een door de benoemde ondertekende verklaring, vermeldende alle openbare betrekkingen die 
de benoemde bekleedt;
c. een gewaarmerkt afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens van de
gemeente, waarbij hij als ingezetene is ingeschreven, waaruit zijn woonplaats, datum en plaats van
geboorte moet blijken. Van het te benoemen raadslid zijn de door hem overlegde bescheiden voor 
u bij de stukken ter inzage gelegd.
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. 

Ingevolge artikel V4 van de Kieswet dient uw raad de geloofsbrieven te onderzoeken en te 
beslissen of de benoemde wordt toegelaten tot de raad. Het onderzoek van de geloofsbrieven is 
geregeld in artikel 6 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de 



gemeente Tynaarlo. Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad, op voorstel 
van de voorzitter, een commissie in bestaande uit drie leden van de raad. De commissie brengt, na 
gedaan onderzoek van de geloofsbrieven, bij monde van één van de leden verslag uit aan de 
vergadering en doet daarbij een voorstel tot het nemen van een besluit.

Afleggen van de volgende verklaring of belofte. In artikel 14 van de Gemeentewet is 
voorgeschreven dat de leden van de raad, alvorens hun functie uit te kunnen oefenen, in handen 
van de voorzitter de eed of de belofte afleggen.

Hoe informeren we de inwoners?
n.v.t.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Aan de tijdelijke vervangingsregeling zijn extra kosten verbonden. Het raadslid dat vervangen 
wordt, behoudt de raadsvergoeding en de helft van de onkostenvergoeding. De vervanger ontvangt
de volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding zoals die voor de raad geldt. 
Dekking van deze extra uitgave kunnen binnen het reguliere raadsbudget worden gevonden.

Namens het presidium,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, griffier

 



Raadsbesluit nr. 2a

Betreft: Benoeming raadslid in tijdelijke vacature

Raadsvoorstel Tijdelijke benoeming raadslid

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overwegende:

Dat door de voorzitter van de gemeenteraad aan de heer H.J. Franke ziekteverlof is verleend

Gelet op de artikelen  X10, X11 en X12 van de Kieswet

B E S L U I T:

De heer J.W.P. van Gestel in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid van de gemeenteraad.

 
 

Vries, 7 februari 2023

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, Griffier


