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Onderwerp: Tijdelijke vervanging raadscommissielid bij zwangerschap of ziekte
Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
 Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Organisatieverordening van de gemeenteraad
gemeente Barneveld.

1. Inleiding
Er blijkt behoefte aan een regeling voor vervanging van raadscommissieleden die door zwangerschap en
bevalling of langdurige ziekte tijdelijk hun functie niet kunnen uitoefenen. Het presidium stelt de raad voor,
daarvoor een regeling te treffen.
Tevens worden enkele foutieve verwijzingen in de Organisatieverordening gerepareerd.

2. Door de raad gestelde kaders
- Organisatieverordening

3. Effect
Fracties krijgen de mogelijkheid om een commissielid dat tijdelijk niet beschikbaar is door zwangerschap en
bevalling of langdurige ziekte te laten vervangen.

4. Argumenten
Voor raadsleden bestaat een wettelijke regeling voor tijdelijke vervanging bij zwangerschap en bevalling of
langdurige ziekte (artikel X10 Kieswet). Er blijkt behoefte aan een vergelijkbare vervangingsregeling voor
raadscommissieleden. Om dit mogelijk te maken, dient de Organisatieverordening van de gemeenteraad te
worden aangevuld met een vergelijkbare regeling.

5. Kanttekeningen en/of alternatieve scenario's
Er is geen wettelijke regeling voor tijdelijke vervanging van commissieleden die geen raadslid zijn. De
gemeenteraad is daar vrij in. In dit voorstel is gepoogd, zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de wettelijke regeling
voor vervanging van raadsleden maar ook om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden. De Kieswet biedt
de mogelijkheid om drie keer per raadsperiode een beroep te doen op de regeling, voor de duur van 16 weken.
Bij gewenste verlenging moet een nieuw verzoek worden ingediend en moet een tijdelijk vervangend raadslid
opnieuw worden benoemd. In dit voorstel wordt gekozen voor de mogelijkheid van aansluitende verlenging,
zodat een vervangend commissielid niet opnieuw behoeft te worden benoemd. Er kan ten hoogste voor 2
perioden van maximaal 16 weken worden verlengd. Het lijkt ons niet nodig om een maximum te stellen aan
het aantal keren per raadsperiode dat een beroep wordt gedaan op de regeling.
Voor de benoeming van een tijdelijke vervanger geldt dat de officiële procedure dient te worden gevolgd van
voordracht door een fractie, advies door een commissie van onderzoek, benoeming door de raad en beëdiging.

6. Uitvoering
Planning:
Zodra dit voorstel is aanvaard, kan van de regeling gebruik worden gemaakt.
Evaluatie/controle:
Aan het eind van elke raadsperiode wordt beoordeeld of voortzetting van de regeling gewenst is.

7. Financiële gevolgen
De financiële gevolgen van dit voorstel blijven beperkt tot voornamelijk de kosten van uitleen van een ipad en
een ibabs-account. De vervanger krijgt de vergoeding voor het bijwonen van commissies in de plaats van
degene die hij vervangt.
Het presidium,
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