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Titel I onderwerp: Tijdelijke toelating van de heer A . J . J . (Arnold) van der Lee tot lid van de
gemeenteraad i.v.m. tijdelijk ontslag van de heer M.P. (Martin) Hoekstra

Voorgesteld besluit:
1.

2.

kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 7 september 2015
om aan de heer M.P. (Martin) Hoekstra voor een periode van 16 weken tijdelijk ontslag te
verlenen als raadslid vanwege langdurige ziekte.
de heer A.J.J. (Arnold) van der Lee per 17 september 2015 toe te laten tot lid van de raad van
Nieuwkoop tot zestien weken na het ingaan van het tijdelijk ontslag van Martin Hoekstra, te
weten tot 28 december 2015.
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Samenvatting:
Martin Hoekstra heeft de voorzitter van de raad verzocht hem tijdelijk, d.w.z. voor een periode van 16
weken, als raadslid ontslag te verlenen. Dit verzoek is ingewilligd. Voorgesteld wordt Arnold van der
Lee gedurende die periode en na goedkeurend onderzoek door de commissie geloofsbrieven tijdelijk
als raadslid toe te laten. Daarmee wordt de raad weer voltallig.

TOELICHTING

Inleiding I aanleiding
Bij brief van 4 september 2015 heeft Martin Hoekstra, raadslid voor de fractie D66, aan de voorzitter
van de gemeenteraad om hem tijdelijk ontslag te verlenen als lid van de gemeenteraad wegens
langdurige ziekte.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Dat een tijdelijke vervanger kan worden toegelaten als lid van de gemeenteraad voor een periode
waarin Martin Hoekstra zijn functie als raadslid niet kan uitoefenen vanwege ziekte.

Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
Op grond van de wet 'Regeling tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en de Eerste
Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en
bevalling of ziekte' kan een raadslid verzoeken om tijdelijk te worden ontslagen als raadslid waardoor
het mogelijk wordt om een tijdelijke opvolger voor dit raadslid te benoemen. Uit de verklaring van een
arts is aannemelijk dat hij de uitoefening van het lidmaatschap niet binnen acht weken kan hervatten.
De voorzitter van de gemeenteraad beslist op dit verzoek en verleent het tijdelijk ontslag voor de duur
van 16 weken. De bevoegdheid hiertoe is vastgesteld in artikel X 10, lid 2 van de Kieswet. Het besluit
van de voorzitter d.d. 7 september 2015 is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.
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. Twee op elkaar aansluitende perioden van 16 weken tellen
ook als twee perioden, zodat in de resterende zittingsduur nog maar een vervanging mogelijk is.
Op grond van voornoemde vervangingsregeling herleeft het lidmaatschap van Martin Hoekstra van
rechtswege met ingang van de dag waarop 16 weken zijn verstreken sinds de dag van het tijdelijke
ontslag, te weten 28 december 2015.

Procedure
Op grond van artikel X12 van de Kieswet benoemt de voorzitter van het centraal stembureau een
vervanger voor de plaats die in de raad is opengevallen als gevolg van een tijdelijk ontslag aan een
zittend raadslid. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat degene die als vervanger is benoemd
ophoudt lid van de raad te zijn met ingang van de dag waarop 16 weken zijn verstreken sinds de dag
van ingang van het tijdelijk ontslag. Dit gebeurt ook van rechtswege en vergt dus geen afzonderlijk
besluit. Dit betekent dat de vervanging door Arnold van der Lee eindigt op 28 december 2015.
De voorzitter van het centraal stembureau heeft bij besluit van 7 september 2015 Arnold van der Lee
benoemd verklaard tot tijdelijk lid van de raad. Arnold van der Lee is niet de eerstvolgende op
kandidatenlijst van de D66 die voor het raadslidmaatschap in aanmerking komt, dat is de heer M.W.J.
(Marcel) Touw, die heeft er van afgezien.
Arnold van der Lee heeft schriftelijk meegedeeld dat hij zijn benoeming tot tijdelijk raadslid aanneemt.
Daarbij heeft hij gelijktijdig de wettelijk vereiste bescheiden voor zijn toelating overgelegd.

Ingevolge het bepaalde in artikel V4, lid 1 van de Kieswet dient de raad de geloofsbrief van het
benoemde raadslid te onderzoeken en te beslissen of Arnold van der Lee wordt toegelaten tot de
raad. Vervolgens kan Arnold van der Lee worden geïnstalleerd en beëdigd waarna hij direct zijn
tijdelijke functie als raadslid kan uitoefenen.
De benoeming wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad.
Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.
Varianten met argumenten voor en tegen
n.v.t.
Voorgesteld besluit
1.

2.

kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 7 september
2015 om aan de heer M.P. (Martin) Hoekstra voor een periode van 16 weken tijdelijk ontslag
te verlenen als raadslid vanwege langdurige ziekte.
de heer A.J.J. (Arnold) van der Lee per 17 september 2015 toe te laten tot lid van de raad
van Nieuwkoop tot zestien weken na het ingaan van het tijdelijk ontslag van Martin Hoekstra,
te weten tot 28 december 2015.

Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen
Het is niet mogelijk om korter dan 16 weken ontslag te nemen. Het is wel mogelijk om langer ontslag
te nemen, maar dan steeds voor een nieuwe periode van 16 weken. Binnen één zittingsperiode kan
een lid hooguit 3 keer gebruik maken van dit recht.
Als deze vervanger na 16 weken nog een periode van vervanging waarneemt, vindt de
benoemingsprocedure opnieuw plaats. Dit omdat de benoeming na 16 weken van rechtswege
eindigt.
Financiële en juridische gevolgen
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, blijven doorlopen. De vervanger ontvangt de
volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding maar heeft geen aanspraak op
eventuele voorzieningen voor opbouw van een ouderdomspensioen of een geldelijke voorziening bij
invaliditeit en overlijden (als daar in de verordening een regeling voor is opgenomen).
De extra vergoedingskosten voor het vervangende raadslid kunnen worden gedekt uit het daarvoor
bestemde raadsbudget. Een eventuele overschrijding kan bij de jaarrekening worden verantwoord.

Bijlagen
»
Geloofsbrieven Arnold van der Lee (voor onderzoek)
»
Rapport commissie geloofsbrieven (ter kennisname)
»
Besluit verlenen tijdelijk ontslag gemeenteraad (ter kennisname)

Advies meningsvormende raad
n.v.t. dit raadsvoorstel is rechtstreeks in deze besluitvormende raadsvergadering geagendeerd.

