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Adviesnota raad 

Toelating M.N.M. van Hulst tot tijdelijk lid gemeenteraad  
 

Beslispunten 

 

1. De heer M.N.M. van Hulst (Senioren Veldhoven) per 22 september 2020 toe te 

laten voor de duur van zestien weken tot lid van de gemeenteraad.   

 

Inleiding 

 

Mevrouw Van Hulst heeft aangegeven dat zij wegens ziekte tijdelijk niet in staat is te 

functioneren als raadslid. Zij heeft het verzoek ingediend tijdelijk ontslagen te worden 

als lid van de raad. Dit kan gedurende een periode van 16 weken. In de wet is 

geregeld hoe een raadslid, dat tijdelijk ontslagen is, vervangen wordt. In navolging 

van die regels wordt uw raad voorgesteld de heer Van Hulst tijdelijk toe te laten als lid 

van de gemeenteraad voor een periode van 16 weken.  

 

Beoogd effect 

 

Het borgen van een voltallige gemeenteraad  

 

Argumenten 

 

1.1.  Het tijdelijk ontslagen raadslid wordt vervangen volgens de daarvoor geldende 

regels. 

De heer Van Hulst zal mevrouw Van Hulst tijdelijk vervangen als lid van de 

gemeenteraad. Het gaat om een tijdelijk ontslag van mevrouw Van Hulst en een 

tijdelijke vervanging door de heer Van Hulst. Beiden eindigt van rechtswege 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 overigens niet meer dan drie keer gebruik worden gemaakt 

van het recht.  

 

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.  

 

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 

ingang van het tijdelijk ontslag. 

 

De voorzitter van de raad beslist op een verzoek tot tijdelijk ontslag zo spoedig 

mogelijk, en uiterlijk op de veertiende dag na indiening van het verzoek.  

Vervolgens benoemt de voorzitter van het centraal stembureau een vervanger voor de 

plaats die is opengevallen als gevolg van een tijdelijk ontslag. Dit gebeurt op volgorde 

van de kandidatenlijst, zoals deze gold ten tijde van de verkiezingen waarbij het 
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tijdelijk ontslagen raadslid is gekozen. Degene die als vervanger is benoemd houdt op 

lid te zijn met ingang van de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag 

van ingang van het tijdelijk ontslag. Het raadslid dat vervangen werd is met ingang 

van die dag van rechtswege weer in functie. Omdat het oorspronkelijke lidmaatschap 

weer herleeft zijn voor diens terugkeer de benoemingsvoorwaarden, die bij andere 

vacaturevervullingen wel van toepassing zijn, niet aan de orde.  

 

In de voorliggende situatie zijn de regels gevolgd en ligt nu het besluit voor aan uw 

raad om de heer M.N.M. van Hulst tijdelijk toe te laten tot uw raad. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

 

Het tijdelijk ontslag wordt niet gelijkgesteld met aftreden. Het raadslid dat vervangen 

wordt behoudt ten dele de raadsvergoeding en onkostenvergoeding. De vervanger 

ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding zoals die 

in Veldhoven gelden.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

Het besluit wordt via het Raadsnieuws bekend gemaakt en op het 

Raadsinformatiesysteem (gemeenteraad.veldhoven.nl).  

 

Uitvoering / planning 

 

De heer Van Hulst zal een benoemingsbesluit ontvangen.  

 

Bijlagen 

 

Geen. 

 

 

 

 

 

G.M.W.M. Wasser      M.J.A. Delhez 

griffier                               burgemeester 
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