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Onderwerp

Toelating P. Koning als raadslid

Agendapunt

A.6

Portefeuillehouder(s)

F. Streng

Afdelingshoofd(en)

griffier

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van de griffier d.d. 31 mei 2018;
gelet op de Gemeentewet (artikel 10, 12, 13 en 14) en de Kieswet (artikel X 10, X 11, X 12, V 4 en V
12);
overwegende dat mevrouw M. Weeber (fractie PWF) als gevolg van ziekte het raadslidmaatschap
tijdelijk neerlegt;
overwegende dat het wenselijk is dat de raad een volledige bezetting heeft;
de commissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde heeft bevonden;

besluit
de heer P. Koning toe te laten als lid van de gemeenteraad, ter vervanging van mw. Weeber.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 7 juni 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming (voorstel griffier d.d. 31 mei 2018)
Onderwerp
Toelating P. Koning als raadslid.

Aanleiding
Mw. Weeber legt in verband met haar gezondheid tijdelijk haar raadslidmaatschap neer. De
voorzitter van het centraal stembureau heeft haar opvolger benoemd verklaard. De heer P. Koning
wordt vóór de raadsvergadering van 7 juni uitgenodigd om kenbaar te maken of hij zijn benoeming
aanvaardt.
De raad stelt op aanwijzing van de voorzitter een commissie in bestaande uit drie leden van de
raad. Deze commissie onderzoekt de door het stembureau aangeleverde geloofsbrieven en de
daarop betrekking hebbende stukken van het nieuw benoemde lid. De commissie onderzoekt daarbij
of is voldaan aan de vereisten van artikel 10 en 13 van de Gemeentewet. Na onderzoek van de
stukken brengt de woordvoerder van de commissie in de raadsvergadering mondeling en ook
schriftelijk verslag uit van de bevindingen. De commissie doet daarbij een voorstel voor een besluit
tot wel of niet toelating. De gemeenteraad neemt daarna een besluit over de toelating van de heer
P. Koning, waarna hij de belofte of de eed aflegt.
Het vervangend raadslid houdt op raadslid te zijn met ingang van de dag waarop zestien weken zijn
verstreken sinds de dag van de ingang van het tijdelijk ontslag van degene die hij vervangt. Het
vervangend raadslid hoeft dus geen ontslag in te dienen bij de voorzitter van de raad. Het
raadslidmaatschap van degene die werd vervangen herleeft van rechtswege met ingang van de dag
waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag.

Voorstel
De heer P. Koning toe te laten als lid van de gemeenteraad, ter vervanging van mw. Weeber.

Beoogd resultaat
Een volledige bezetting van de raad.

Argumenten
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. Aan een raadslid wordt ten
hoogste drie maal per zittingsperiode tijdelijk ontslag verleend. Mw. Weeber (PWF) heeft voor de
eerste keer verzocht van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
Het raadslid dat vervangen wordt, behoudt op grond van de rechtspositieregeling de
raadsvergoeding en de helft van de onkostenvergoeding. De extra vergoedingskosten voor het
vervangende raadslid worden gedekt uit het betreffende raadsbudget.

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van het raadsbesluit is in handen van de griffie.
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Communicatie
Na besluitvorming in de raad wordt een persbericht verspreid.

Bijlagen
Afschrift benoemingsbesluit (W1-3)
Kopie kennisgeving benoeming
Kopie mededeling aanneming benoeming
Kopie verklaring openbare betrekkingen
Kopie uittreksel GBA
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