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Tijdelijke benoeming en beëdiging raadslid GemeenteBelangen Midden-Groningen voor de gemeente
Midden-Groningen

1.
Voorstel
1. Kennisnemen van het verzoek van de heer Stok en het besluit van de voorzitter van de raad om
zijn verzoek in te willigen en hem tijdelijk ontslag te verlenen als raadslid voor
GemeenteBelangen Midden-Groningen.
2. Kennis te nemen van het besluit van de voorzitter van het Centraal Stembureau om in zijn
plaats als vervangend raadslid te benoemen mevrouw Akkerman-Ritsema voor een periode van
16 weken per 28 maart 2019.
3. De geloofsbrieven van mevrouw Akkerman-Ritsema te onderzoeken en haar toe te laten tot de
raad als tijdelijk raadslid ter vervanging van de heer Stok.

2.
Inleiding
Volgens de Kieswet kunnen raadsleden verzoeken tijdelijk ontslagen te worden als lid van de raad.
Daardoor wordt het mogelijk voor hen eveneens tijdelijk een opvolger te benoemen. Als reden voor
dit tijdelijk ontslag kunnen uitsluitend gelden zwangerschap en bevalling of langdurige ziekte.
Het gaat steeds om een tijdelijk ontslag en een tijdelijke vervanging die beide eindigen 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 één raadsperiode kan
echter per lid niet meer dan drie maal 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.
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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 dag van ingang van het tijdelijk
ontslag. Het is, als de gezondheidstoestand van het te vervangen raadslid dat noodzakelijk maakt,
mogelijk aansluitend nogmaals een periode van 16 weken vervangen te worden.
Er kan ten hoogste drie maal per zittingsperiode tijdelijk ontslag worden verleend.
In deze regeling worden ook de rechtspositionele aspecten geregeld van het raadslid dat wordt
vervangen en van de vervanger.
3.
Argumenten
Een verzoek om van deze regeling gebruik te maken is ontvangen van de heer Stok. De voorzitter
van de raad heeft op dit verzoek beslist aangezien aan de vereiste voorwaarden voor dit verzoek is
voldaan. Van de kant van de fractie GemeenteBelangen Midden-Groningen is een verzoek
ontvangen om mw. Akkerman-Ritsema te benoemen gedurende de periode van 16 weken als
vervangend raadslid. Mevrouw Akkerman-Ritsema staat op de nummer 6 van de kieslijst van
Gemeente Belangen Midden-Groningen en is daarmee de eerstvolgende op de lijst.
De geloofsbrieven zijn samengesteld zoals gebruikelijk en voordat mw Akkerman-Ritsema als
vervangend raadslid kan worden toegelaten zullen de geloofsbrieven onderzocht worden.
Daarna dient de eed of de belofte te worden afgelegd. Bij eventuele verlenging volgt een nieuwe
benoeming.
Installatie:
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering, in
handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
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Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
(Dat verklaar en beloof ik!")
Na het afleggen van de eed of belofte is mevrouw Akkerman-Ritsema officieel in functie als
tijdelijk raadslid van de gemeente Midden-Groningen voor de duur van 16 weken.
De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen,

Adriaan Hoogendoorn
Burgemeester

