
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L239973
Datum Raadsvergadering: 12 maart 2020
Portefeuillehouder: Bouwmeester

Onderwerp: toelating tijdelijk raadslid ChristenUnie-SGP en GroenLinks-PvdA

Voorstel
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. de heer C.W.M. den Hertog toe te laten als tijdelijk lid van de raad.

Aanleiding
Op 27 februari heeft de heer W. van Hell schriftelijk aan de voorzitter van de raad laten 
weten dat hij wegens ziekte tijdelijk ontslag verzoekt als lid van de gemeenteraad. De 
burgemeester heeft dit verzoek getoetst en vervolgens gehonoreerd. Naar aanleiding 
hiervan ontstaat er een vacature in de fractie van ChristenUnie-SGP die tijdelijk dient te 
worden opgevuld. 

Doel / Effect
Voorzien in de vacature die is ontstaan in de raadsfractie van ChristenUnie-SGP in verband 
met het tijdelijk terugtreden van de heer Van Hell wegens ziekte. 

Argumenten
1. Een raadslid kan tijdelijk worden vervangen wegens ziekte (X10 Kieswet)

Op grond van de Kieswet kan de voorzitter van de raad (burgemeester) een raadslid op 
eigen verzoek tijdelijk ontslag verlenen wegens ziekte. Dit kan indien het raadslid wegens 
ziekte niet in staat is het raadslidmaatschap te vervullen en blijkens een verklaring van een 
arts niet binnen acht weken het raadslidmaatschap kan hervatten. 
Het raadslidmaatschap herleeft na 16 weken vanaf de datum van ingang van het tijdelijk 
ontslag. Een raadslid mag ten hoogste drie maal per zittingsperiode tijdelijk ontslag nemen.

2. Centraal stembureau benoemt tijdelijk raadslid
Door het tijdelijk ontslag van dhr. Van Hell ontstaat een vacature in de fractie van 
ChristenUnie-SGP. Conform de gebruikelijke procedure doet de voorzitter van het centraal 
stembureau kennisgeving van benoeming van een tijdelijk raadslid aan de raad. 
Van het centraal stembureau is het bericht ontvangen dat de heer C.W.M. den Hertog is 
benoemd tot raadslid voor de periode van 12 maart tot en met 1 juli 2020. Het 
raadslidmaatschap verloopt van rechtswege met ingang van 2 juli 2020.

3. Een commissie uit de raad onderzoekt de geloofsbrieven.
Bij elke benoeming van nieuwe leden van de raad stelt de raad een commissie in, bestaande
uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven, de daarop
betrekking hebbende stukken van het nieuw benoemde lid en de kennisgeving van de
voorzitter van het centraal stembureau. De commissie brengt van haar bevindingen verslag 
uit aan de raad.
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4. Het nieuw benoemd lid legt de eed of verklaring en belofte af.
Artikel 9 lid 6 van het Reglement van Orde (RVO) stelt dat voor de vervulling van een 
tussentijdse vacature, de voorzitter het nieuw benoemd lid oproept voor de vergadering van 
de raad, waarin over diens toelating wordt beslist, om de voorgeschreven eed of verklaring 
en belofte af te leggen (Gemeentewet artikel 14).

5. Het nieuwe raadslid maakt nevenfuncties openbaar
Door het ter inzage leggen van een opgave van functies anders dan het lidmaatschap van 
de raad wordt invulling gegeven aan de eis tot openbaarmaking van nevenfuncties 
(Gemeentewet artikel 12).

Financiële aspecten en vervolg
Na 16 weken herleeft het raadslidmaatschap van dhr. Van Hell en eindigt het tijdelijk 
raadslidmaatschap van de heer Den Hertog.

Bijlagen
- Verzoek aan de voorzitter van de raad dd. 27-2-2020 inzake tijdelijk ontslag van dhr. 

Van Hell is beschikbaar bij de griffie. 

Voorzitter en griffier van de raad,

I. Schutte – Van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier                                     voorzitter
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;  

gelet op het bepaalde in Hoofdstuk X, paragraaf 3 (artikelen X10 en X12) artikel X10 van de 
Kieswet;
gelet op Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, hoofdstuk 3. Gemeenten;
gelet op Gemeentewet artikel 10- 15; 

besluit op basis van het voorstel van voorzitter en griffier, nummer: 239973

b e s l u i t :
de heer C.W.M. den Hertog toe te laten als tijdelijk lid van de raad.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 maart 2020.

I. Schutte  - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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