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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

 
Registratienummer 1323402 
Bijlage(n) - 
Onderwerp Toelating van de heer H.W.E.Ö. Heijmans tot lid van de 

gemeenteraad als tijdelijke vervanger van mevrouw A.M.J. 
Segers 

 

Middenbeemster, 26 september 2016  

 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling  

Mevrouw A.M.J. Segers heeft de voorzitter van de raad op 13 september 2016 verzocht haar 

tijdelijk ontslag te verlenen als lid van de raad. 

Raadsleden hebben de mogelijkheid om bij langdurige ziekte een verzoek tot tijdelijk ontslag 

in te dienen. In dat geval kan een tijdelijke opvolger worden benoemd. 

Een vervangingsperiode duurt 16 weken en kan (per zittingsperiode) maximaal drie keer 

worden verlengd. Het vervangende raadslid is na afloop van de periode van 16 weken van 

rechtswege ontslagen. Het raadslid dat wordt vervangen, is met ingang van de eerste dag na 

de vervangingsperiode van rechtswege weer raadslid. 

 

Oplossingsrichting 

De afdoening van dit verzoek is een bevoegdheid van de voorzitter van de raad. 

De voorzitter van de raad heeft mevrouw Segers per 26 september 2016 het tijdelijk ontslag 

verleend. 

Op grond van artikel W 1 van de Kieswet benoemt de voorzitter van het centraal stembureau 

de daarvoor in aanmerking komende kandidaat die in de volgorde, bedoeld in artikel P 19 

van de Kieswet, het hoogst is geplaatst op de lijst waarop degene die (in dit geval tijdelijk) 

moet worden vervangen, is gekozen. Op grond hiervan komt de heer H.W.E.Ö. Heijmans 

voor de tijdelijke benoeming tot lid van de raad in aanmerking. 

De voorzitter van het centraal stembureau heeft de heer Heijmans op 26 september 2016 

benoemd tot raadslid voor een periode van 16 weken, als tijdelijk vervanger van mevrouw 

Segers. De heer Heijmans heeft zijn benoeming aanvaard en zijn geloofsbrief overgelegd.  

 

Een door de raad in de vergadering van 27 september 2016 in te stellen commissie zal de 

geloofsbrief onderzoeken en zal bij dit agendapunt schriftelijk verslag uitbrengen aan de raad 

en daarbij een voorstel doen voor een besluit. 

 

Meetbare doelstelling 

N.v.t. 
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Financiële consequenties 

Tijdelijk ontslag is geen aftreden. Het vervangen raadslid houdt de raadsvergoeding en de 

helft van de onkostenvergoeding. De vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en 

de volledige onkostenvergoeding. Dit betekent totaal ongeveer € 1.850 aan extra 

vergoedingen gedurende deze periode. Deze onvoorziene uitgave komt terug in de 

jaarrekening. 

 

Overige consequenties 

N.v.t. 

 

Monitoring evaluatie 

N.v.t. 

 

Voorgesteld besluit 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de onderzoekscommissie geloofsbrieven 

een beslissing nemen over toelating van heer H.W.E.Ö. Heijmans tot lid van de 

gemeenteraad, als tijdelijk vervanger van mevrouw A.M.J. Segers. 

 

Communicatie 

Zoals gebruikelijk bij benoemingen voor de raadscommissie en gemeenteraad: vermelding 

op de website en op de gemeentepagina in de Binnendijks. 
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