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Aan de raad.
Inleiding
Op 15 oktober 2015 is aan de heer H. van der Heide (raadslid voor de PvdA) tijdelijk ontslag verleend
als raadslid vanwege ziekte.
Voor de periode van dit tijdelijk ontslag is de heer R.A. Kruijer benoemd op 15 oktober 2015 als zijn
vervanger in de gemeenteraad. Het raadslidmaatschap van de heer H. van der Heide herstart van
rechtswege op 4 februari 2016. Hiermee eindigt ook (van rechtswege) de vervanging door de heer
R.A. Kruijer.
De heer Van der Heide heeft verzocht om verlenging van zijn tijdelijk ontslag, wederom voor een
periode van 16 weken. Op basis van de “Regeling van tijdelijke vervanging van leden van de Tweede
Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden wegens
zwangerschap en bevalling of ziekte” is verlenging mogelijk. In zijn vervanging zal opnieuw moeten
worden voorzien. De heer R.A. Kruijer heeft aangegeven bereid te zijn om opnieuw, voor een periode
van 16 weken, de heer Van der Heide als raadslid te vervangen.
Voor de eerdere tijdelijke vervanging door de heer R.A. Kruijer is de formele procedure betreffende
onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging doorlopen. Nu het om een aansluitende verlenging
van de vervanging gaat en er geen wijzigingen zijn voor wat betreft de nevenfuncties / openbare
betrekkingen, is het voldoende om in te stemmen met de verlenging van de tijdelijke vervanging.
Op 15 oktober 2015 is tevens besloten om mevrouw M.E.M. Cleerdin te benoemen als lid van de
werkgeverscommissie in verband met het tijdelijk ontslag van de heer Van der Heide. Voorgesteld
wordt om ook deze benoeming te verlengen met 16 weken.

Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld de toelating van de heer R.A. Kruijer, als tijdelijk raadslid van de
gemeenteraad per 15 oktober 2015 te verlengen voor een periode van 16 weken en tevens de
benoeming van mevrouw M.E.M. Cleerdin tot tijdelijk lid van de werkgeverscommissie te verlengen
voor een periode van 16 weken.
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