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= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 25 juni 2013     

Agendanr. 3a. 
 
 
 Aan de Raad 
 
 
No.ZA.13-23509/DV.13-221, Publiekszaken 
 
 Sellingen, 13 juni 2013 
 
Onderwerp:  Tijdelijke vervanging raadslid 
 
Op 11 oktober 2006 is de wet “Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van 
Tweede Kamer en Eerste kamer der Staten-Generaal, de provinciale Staten en de 
gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte” van kracht geworden. 
Hierdoor kunnen raadsleden verzoeken tijdelijk ontslagen te worden als lid van de raad, 
waardoor het mogelijk wordt een tijdelijk opvolger te benoemen. 
Op 4 juni 2013 heeft de voorzitter van de raad het (tijdelijk) ontslagverzoek van de heer 
W. Hoftijzer ontvangen, tevens voorzien van een verklaring van een arts gedateerd op 3 
juni 2013. 
De tijdelijke vervanging is in eerste instantie voor een periode van 16 weken. 
De voorzitter heeft in overeenstemming met de verklaring van de arts, beslist. 
Dit betekent dat een vervangend raadslid dient te worden benoemd. 
Het vervangende raadslid is na afloop van de periode van rechtswege ontslagen. De heer 
Hoftijzer zal met ingang van de eerste dag na de vervangingsperiode van rechtswege 
weer als raadslid aantreden. 
Op 25 juni 2013 is vanwege het ontslag van de heer W. Hoftijzer door de voorzitter van 
het centraal stembureau benoemd verklaard tot tijdelijk lid van de raad van de gemeente 
Vlagtwedde, de heer R. Joling, wonende te Ter Apel. 
Conform de Kieswet (de gewijzigde artikelen X10, X11 en. X12) geldt voor de vervanger 
een verkorte geloofsbrievenprocedure. 
In artikel 4 van het Reglement van Orde van de raad worden de geloofsbrieven 
onderzocht door een commissie van drie leden (door de voorzitter aan te wijzen). 
 
Voorgesteld wordt de drie leden voor het onderzoek van de geloofsbrieven aan te wijzen 
en naar aanleiding van het door deze commissie uitgebrachte advies besluiten over de 
tijdelijke toelating van de heer Joling als raadslid. 
 
De voorzitter, 
 
L.A.M. Kompier 
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No. 3a. 
 
 
De raad van de gemeente Vlagtwedde; 
 
op voorstel van de voorzitter d.d. 13 juni 2013, no.ZA.13-23509/DV.13-221, afdeling  
Publiekszaken; 
 
gelezen het verslag van de commissie van onderzoek van de geloofsbrieven van de op 
dinsdag 25 juni 2013 tot lid van de gemeenteraad benoemd verklaarde; 
 
overwegende dat deze commissie van onderzoek de stukken heeft onderzocht en in orde 
bevonden en voorstelt de benoemd verklaarde toe te laten; 
 
gelet op de artikelen V4, V12, W1, X10, X11 en X12 van de Kieswet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
toe te laten als tijdelijk lid van de raad van de gemeente Vlagtwedde: 
 
de heer R. Joling te Ter Apel. 
 
 
Aldus besloten in de openbare 
vergadering van 25 juni 2013. 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
 
 
 
 
mevrouw L.A.M. Kompier, de heer K. Willems,  
voorzitter plv. griffier 
 
 


