GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

6 oktober 2020

Voorstel van

:

voorzitter gemeenteraad

Onderwerp

:

Onderzoek geloofsbrief en toelaten benoemd lid van de raad

Portefeuillehouder :

P. Bos

Samenvatting:
Mevrouw N. Dijcks heeft de voorzitter van de raad verzocht haar tijdelijk, dat wil zeggen voor een
periode van 16 weken, wegens ziekte ontslag te verlenen als lid van de gemeenteraad. Dit
verzoek is ingewilligd.
Ter vervulling van de daardoor ontstane tijdelijke vacature is door de voorzitter van het centraal
stembureau benoemd verklaard de heer F.H.A. Koolen.
Voorgesteld besluit:
De heer F.H.A. Koolen toe te laten als lid van de gemeenteraad van Boekel.
Inleiding/probleemstelling:
Aan mevrouw N. Dijcks is op grond van artikel X 10, tweede lid, van de Kieswet tijdelijk ontslag
verleend als lid van de gemeenteraad van Boekel met ingang van 2 oktober jl.
De voorzitter van het centraal stembureau heeft ter invulling van de hierdoor ontstane vacature
benoemd verklaard de heer F.H.A. Koolen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
n.v.t.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt de ontstane vacature zo snel als mogelijk in te vullen.
Keuzemogelijkheden:
Indien wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten is er geen reden de beoogde kandidaat niet toe
te laten tot de raad.
Argumenten:
Door het tijdelijk ontslag van mevrouw N. Dijcks ontstaat een vacature waarin door het benoemd
verklaren van F.H.A. Koolen door de voorzitter van het centraal stembureau wordt voorzien. De
heer Koolen heeft inmiddels zijn benoeming aanvaard en de daarbij vereiste bescheiden
overgelegd.
Het ontslag van mevrouw Dijcks is tijdelijk van aard en haar raadslidmaatschap herleeft op grond
van de Kieswet van rechtswege met ingang van de dag waarop 16 weken zijn verstreken sinds de
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dag van ingang van het tijdelijk ontslag, dat wil zeggen m.i.v. 22 januari 2021. Eveneens van
rechtswege houdt degene die als vervanger is benoemd, in casu de heer Koolen, van rechtswege
op lid van de gemeenteraad te zijn m.i.v. de dag waarop 16 weken zijn verstreken sinds de dag
van ingang van het tijdelijk ontslag.
Wel is het mogelijk dat opnieuw tijdelijk ontslag door mevrouw Dijcks wordt aangevraagd mocht zij
aan het eind van de 16 weken nog onvoldoende hersteld blijken. Op dat moment moet opnieuw
formeel in de dan wederom ontstane vacature worden voorzien.
Ingevolge het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel stelt de raad een commissie in bestaande uit drie leden die de
geloofsbrief en de daarop betrekking hebbende stukken onderzoekt. Deze commissie brengt
vervolgens verslag uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit.
Besluit uw raad tot toelating dan kan nog in dezelfde vergadering de beëdiging plaatsvinden van
de heer F.H.A. Koolen, waarna hij zijn werkzaamheden als lid van de gemeenteraad kan
aanvangen.
Financiële gevolgen en dekking:
Het raadslid dat vervangen wordt behoudt op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers de raadsvergoeding alsmede de helft van de onkostenvergoeding. De
vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding. De
financiële gevolgen kunnen worden meegenomen in de burap.
Risico’s: n.v.t.
Communicatie: n.v.t.
Uitvoering en evaluatie: n.v.t.
Voorstel:
Met inachtneming van het vorenstaande en na akkoordbevinding van de overgelegde stukken stel
ik u voor de heer F.H.A. Koolen toe te laten als lid van de gemeenteraad van Boekel.

De voorzitter van de gemeenteraad van Boekel

P.M.J.H. Bos
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