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Betreft

Benoeming Jansen en Van den Bergh

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
1. Tijdelijk toe te laten als lid van de Raad van de gemeente Dordrecht de
heer A.J. Jansen, wonende te Dordrecht en geboren op 24-09-1969 te
Nederhorst Den Berg, als vervanger van mevrouw I.E. Stevens vanaf 19
februari 2019;
2. Het tijdelijk raadslidmaatschap van de heer A.J. Jansen eindigt van
rechtswege op 14 mei 2019, te weten de dag waarop zestien weken zijn
verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag van mevrouw
I.E. Stevens, zijnde 22 januari 2019;
3. De heer A.J. Jansen gedurende zijn periode als tijdelijk raadslid te ontslaan
als lid van de Adviescommissie (commissielid) van de Gemeenteraad van
Dordrecht. Dit lidmaatschap herleeft met het einde van de zittingsperiode
als tijdelijk raadslid;
4. Mevrouw J. van den Bergh, geboren op 18-11-1949 te Dordrecht voor de
periode van het tijdelijk raadslidmaatschap van de heer A.J. Jansen te
benoemen als lid van de Adviescommissie (commissielid) van de
Gemeenteraad van Dordrecht. Dit lidmaatschap eindigt van rechtswege op
de dag dat het tijdelijk raadslidmaatschap van de heer A.J. Jansen eindigt;
5. De heer A.J. Jansen voor de periode 19 januari 2019 tot 14 mei 2019 aan
te wijzen als plaatsvervangend lid van de Drechtraad.

Samenvatting
Mevrouw I.E. Stevens heeft aangegeven gebruik te willen maken van de
mogelijkheid tot het nemen van tijdelijk ontslag wegens ziekte, welke in artikel X10
lid 2 van de Kieswet wordt geboden. De heer A.J. Jansen zal haar in de periode van
het tijdelijk ontslag vervangen als raadslid. Hiervoor dient de heer Jansen tijdelijk
ontslag verleend te worden als commissielid. Dit lidmaatschap zal weer van
rechtswege herleven op de dag dat zijn tijdelijk raadslidmaatschap eindigt. De heer
Jansen zal mevrouw Stevens in de periode van haar tijdelijk ontslag ook vervangen
als plaatsvervangend lid van de Drechtraad.
Mevrouw J. van den Bergh is door de fractie PvdA voorgedragen om de heer Jansen
gedurende zijn tijdelijk raadslidmaatschap te vervangen als lid van de
Adviescommissie (commissielid).
Inleiding
Op grond van artikel X10 lid 2 van de Kieswet hebben raadsleden de mogelijkheid
om een verzoek tot tijdelijk ontslag wegens ziekte in te dienen. In dat geval kan
een tijdelijke opvolger worden benoemd. Mevrouw Stevens heeft aangegeven van
deze regeling gebruik te willen maken.
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Doelstelling
Op een correcte wijze de vervanging van het tijdelijk ontslag van mevrouw Stevens
vanwege ziekte regelen.
Argumenten
Als gevolg van het tijdelijke ontslag vanwege ziekte van raadslid mevrouw I.E.
Stevens, m.i.v. 22 januari 2019, is er binnen de raadsfractie van PvdA een tijdelijke
vacature ontstaan. In de ontstane vacature is door de voorzitter van het centraal
stembureau benoemd verklaard de heer A.J. Jansen. De heer Jansen heeft
verklaard de benoeming aan te nemen.
Voorgesteld wordt te besluiten hem toe te laten tot lid van uw raad. De heer Jansen
zal in de plaats van mevrouw Stevens treden. De tijdelijkheid heeft tot gevolg dat
het raadslidmaatschap van de heer Jansen op 14 mei 2019 van rechtswege wordt
beëindigd. Dit is het moment waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag
van ingang van het tijdelijk ontslag van mevrouw Stevens, te weten 22 januari
2019. Vanaf 14 mei 2019 is mevrouw Stevens van rechtswege weer raadslid en
plaatsvervangend lid van de Drechtraad.
Aangezien de heer Jansen benoemd is tot commissielid dient hij in verband met zijn
tijdelijke benoeming tot raadslid gedurende deze periode ontslag verleend te
worden als commissielid. Dit lidmaatschap herleeft van rechtswege op de dag dat
zijn tijdelijk raadslidmaatschap eindigt.
De fractie PvdA heeft mevrouw J. van den Bergh als commissielid voorgedragen om
de tijdelijk vrijgekomen plaats van commissielid op te vullen. Haar tijdelijk
commissielidmaatschap eindigt van rechtswege op de dag dat het tijdelijk
raadslidmaatschap van de heer A.J. Jansen eindigt en waardoor zijn lidmaatschap
als commissielid van rechtswege herleeft.
Kosten en dekking
Tijdelijk ontslag wordt niet gelijkgesteld met aftreden. Het vervangen raadslid
behoudt volgens de regeling de raadsvergoeding en de helft van de onkosten
vergoeding. De vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige
onkostenvergoeding die voor de betreffende gemeenteraad geldt.
Communicatie en inclusief beleid
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website en de digitale
raadsnieuwsbrief.
Tijdspad, vervolg en evaluatie
Er is geen aanvullende besluitvorming van de raad nodig.
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