
 Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering: 1 oktober 2015    Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: burgemeester    Registratiecode: Griffie/2015-40 

Onderwerp: Voorstel toelating nieuw benoemd lid  

 

Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 
Voorstel   
Overeenkomstig het bepaalde in artikel V4 van de Kieswet stellen wij u voor de 
geloofsbrief van het nieuw benoemd lid te onderzoeken en te beslissen over de 
toelating als lid van de raad van de gemeente Roosendaal. 
 
Wij stellen u voor: 
1. toe te laten als lid van de raad van de gemeente Roosendaal de heer Boons 
 
2. Aanleiding   
Mevrouw Frijters heeft de voorzitter van de raad aangegeven dat zij wegens ziekte 
tijdelijk niet in staat is haar functie als raadslid te kunnen vervullen. Een raadslid dat 
wegens ziekte verhinderd is het raadslidmaatschap uit te oefenen kan de voorzitter 
van de raad verzoeken hem tijdelijk ontslag te verlenen als uit de verklaring van een 
arts aannemelijk is dat hij de uitoefening van het lidmaatschap niet binnen acht 
weken zal kunnen hervatten. In dat geval gaat het tijdelijk ontslag in op de dag na de 
bekendmaking van de beslissing op het verzoek.  
Het verzoek van mevrouw Frijters is op 24 september 2015 bij de voorzitter van de 
raad ingediend. Het tijdelijk ontslag is ingegaan op de dag na de bekendmaking, te 
weten op 24 september 2015.  
 
Kader    
Vervanging van een raadslid is mogelijk op grond van de op 11 oktober 2006 van 
kracht geworden wet ‘Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede 
Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de 
gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte’. 
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. Het tijdelijk ontslag kan maximaal 3 keer 
voor een periode van 16 weken worden verleend. 
Na ontslagverlening benoemt de voorzitter van het centraal stembureau een 
vervanger voor de opengevallen plaats. Hierbij wordt de volgorde van rangschikking 
op de lijst van de betreffende groepering, in dit geval de VVD, aangehouden. 
 
Motivering / toelichting   
Hoofdstuk W van de Kieswet regelt de benoeming van nieuwe leden bij vervulling 
van vacatures. Ingevolge artikel W1 van de Kieswet komt voor plaatsvervanging in 
aanmerking degene die op de betreffende kandidatenlijst het hoogst is geplaatst en 
wier kandidatuur niet op grond van artikel W2 van de Kieswet buiten rekening dient 
te worden gelaten.  
Op basis van de rangschikking van lijst 2 van de VVD komt de heer Boons 
woonachtig te Roosendaal in aanmerking als vervanger. Ingevolge artikel W1 van de 



Kieswet is de heer Boons benoemd tot lid van de raad van de gemeente 
Roosendaal. Hij heeft zijn benoeming aanvaard. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel V4 van de Kieswet stellen wij u voor de 
geloofsbrief van het nieuw benoemd lid te onderzoeken en te beslissen over de 
toelating als lid van de raad van de gemeente Roosendaal. 
 
Doel en evaluatie   
n.v.t. 
 
Financiële aspecten en consequenties   
Het tijdelijk ontslag wordt niet gelijkgesteld met aftreden. 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 e.d. blijven doorlopen. De vervanger ontvangt de 
volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding. 
 
Communicatie    
n.v.t. 
 
Bijlagen   
1. Benoemingsbesluit d.d.1 oktober 2015 
2. Aanneming benoeming de heer Boons  d.d. 30 september 2015 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
 
De burgemeester van Roosendaal, 
 
 
 
mr. J.M.L. Niederer 


