
Raadsvoorstel

Status:  besluitvormend

Agendapunt: 1a     

Onderwerp: Toelating raadslid in verband met tijdelijk ontslag 

Datum: 17 maart 2015 

Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten 

Decosnummer: 327 

Informant: J. Leegwater
griffie@dalfsen.nl
(0529) 488 230

Voorstel:
Mevrouw H.G. Kappert toe te laten als lid van de raad van de gemeente Dalfsen voor een periode van 
16 weken tot en met 6 juli 2015.
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Inleiding: 
Op 16 maart 2015 heeft de voorzitter van de gemeenteraad een brief ontvangen van dhr. Westerman 
waarin hij aangeeft wegens ziekte niet in staat te zijn het lidmaatschap naar behoren uit te kunnen 
oefenen. Hij heeft ook een verklaring van een arts overlegd. De voorzitter heeft besloten het tijdelijk 
ontslag te verlenen. Bij ontslag ontstaat een vacature. De voorzitter van het centraal stembureau voor 
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dalfsen heeft de eerstvolgende op de 
kieslijst die in aanmerking kwam voor benoeming, tijdelijk benoemd als lid van de raad voor een 
periode van 16 weken. Mw. Kappert heeft aangegeven de benoeming aan te nemen. Het is aan de 
raad om haar als raadslid toe te laten. 

Argumenten:
1.1 De voorzitter van de raad is bevoegd dit besluit te nemen
In de Kieswet is in artikel X10 lid 2 bepaald dat raadsleden een verzoek om tijdelijk ontslag wegens 
ziekte kunnen indienen. De voorzitter verleent dit ontslag, als uit de verklaring van een arts blijkt dat 
het aannemelijk is dat de uitoefening van het lidmaatschap niet in acht weken kan worden hervat. Dit 
is het geval.

2.1 De raad dient te besluiten over toelating op grond van onderzoek naar de geloofsbrieven
De raad dient op grond van de Kieswet te besluiten tot toelating tot de raad, op grond van een 
onderzoek naar de geloofsbrieven. De raad zal op voorstel van de voorzitter ter vergadering een 
commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven instellen. Deze commissie zal de 
geloofsbrieven onderzoeken en adviseren over de toelating. Onderzocht wordt of de benoemde aan 
de vereisten van het lidmaatschap voldoet en geen onverenigbare betrekkingen vervult. Het tijdelijk 
benoemde raadslid legt aansluitend aan uw besluit de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af, 
conform artikel 7 lid 4 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Dalfsen. 

2.2 De benoeming tot raadslid is tijdelijk
In de Kieswet is bepaald dat de periode van 16 weken telt vanaf het moment van benoeming. Daarna 
eindigt de benoeming van mw. Kappert van rechtswege en is dhr. Westerman ‘weer’ lid van de 
gemeenteraad. De periode van 16 weken kan niet worden verkort. 

2.3 Benoeming als commissielid tijdelijk ‘buiten werking’
Mevrouw Kappert is door de gemeenteraad op 26 mei 2014 benoemd als lid van de raadscommissie. 
Als lid van de gemeenteraad is zij automatisch ook lid van de raadscommissie, op grond van het 
Reglement van Orde van de commissies. Dit Reglement voorziet niet in de situatie die nu optreedt. 
Voorgesteld wordt om de benoeming van mw. Kappert als commissielid tijdelijk op te schorten. Dit 
betekent dat zij –op het moment dat de tijdelijke benoeming als raadslid eindigt- op 7 juli 2015 weer lid 
van de raadscommissie is als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Reglement van orde voor de 
commissies. Zij hoeft dan niet opnieuw benoemd te worden. 

Kanttekeningen
Geen.

Alternatieven
Geen.

Financiële dekking:
Het tijdelijk ontslagen raadslid houdt recht op de raadsvergoeding, maar de onkostenvergoeding wordt 
gehalveerd. Het tijdelijk benoemde raadslid ontvangt de volledige raads- en onkostenvergoeding en 
heeft ook recht op (bijna alle) vergoedingen uit de rechtpositieregeling. Dit financiële nadeel zal 
vooralsnog opgevangen worden binnen de bestaande budgetten voor de raad. 

Communicatie:
Bekendmaking op de gebruikelijke wijze. 
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Vertrouwelijkheid:
Het verzoek van dhr. Westerman is vertrouwelijk op grond van artikel 10 van de Wet Openbaarheid 
van bestuur (eerbiediging persoonlijke levenssfeer). Het ligt voor raadsleden ter inzage op de griffie. 

Bijlagen:
- Verzoek van dhr. Westerman (vertrouwelijk; ligt ter inzage op de griffie)
- Besluit toekenning tijdelijk ontslag dhr. Westerman
- Kennisgeving tijdelijke benoeming mw. Kappert

Burgemeester en griffier van de gemeente Dalfsen,

de voorzitter,       de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van voorzitter en griffier d.d. 17 maart 2015, nummer 327;

gehoord het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven;

overwegende dat de commissie de stukken heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

gelet op artikelen V 1, V 4, V12 en hoofdstuk X van de Kieswet 

b e s l u i t :

Mevrouw H.G. Kappert toe te laten als lid van de raad van de gemeente Dalfsen voor een 
periode van 16 weken tot en met 6 juli 2015.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 maart 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


