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Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
De heer T. van der Heijden toe te laten als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Goirle. 
 
Inleiding 
Mevrouw M. van Brederode heeft de voorzitter van de raad gevraagd haar tijdelijk ontslag als 
raadslid in verband met ziekte te verlengen. Het ontslag is door de voorzitter van de raad verleend.   
Hierop volgt als nieuw toe te laten raadslid: de heer Theo van der Heijden 
 
Argumenten 
1.1 De wet staat tijdelijke vervanging toe 
Op grond van de Kieswet kunnen raadsleden verzoeken om tijdelijk ontslagen te worden wegens 
zwangerschap en bevalling of ziekte, waardoor het mogelijk wordt om een vervanger te benoemen 
voor 16 weken. Een raadslid kan per raadsperiode maximaal 3 keer van deze gelegenheid gebruik 
maken.  
 
1.2. De benoeming is aanvaard 
De Kiesraad geeft aan dat ook bij een tweede vervangingsperiode de benoemingsprocedure opnieuw 
moet plaatsvinden. Volgens de procedures in de Kieswet heeft de voorzitter van het centraal 
stembureau de heer Theo van der Heijden benoemd tot raadslid. De heer Van der Heijden heeft zijn 
(her)benoeming schriftelijk aanvaard.  
 
1.3. De raad beslist over toelating  
Na de benoeming door de voorzitter van het centraal stembureau beslist de gemeenteraad over 
toelating van het raadslid.  
Voor de toelating beoordeelt de raad of sprake is van onverenigbare betrekkingen, zoals genoemd in 
artikel 13 van de Gemeentewet of verbodenhandelingen, zoals bedoeld in artikel15 van de 
Gemeentewet. De hiertoe ingestelde commissie brengt hierover verslag uit aan de raad. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De gemeentewet staat vervanging beperkt toe. De tijdelijke vervanging is voor een tweede 
periode van 16 weken, ingaande 15 maart 2021 tot 5 juli 2021. Het vervangende raadslid, de heer 
Van der Heijden, is na afloop van deze periode van rechtswege ontslagen. Mevrouw Van Brederode 
treedt met ingang van de eerste dag na de vervangingsperiode van rechtswege weer als raadslid aan, 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/benoemingen/vervanging-bij-zwangerschap-en-ziekte
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tenzij vooraf verlenging van het ziekteverlof is aangevraagd met opnieuw 16 weken. Dit is dan de 
laatste keer dat het verlof verlengd kan worden, omdat binnen één zittingsperiode een lid hooguit 3 
keer gebruik kan maken van dit recht. 
 
Vervolg 
Na het onderzoek brengt de woordvoerder van de commissie in deze raadsvergadering verslag uit 
van de bevindingen. De commissie adviseert tot wel of geen toelating. 
 
Toelating 
Als de gemeenteraad besluit tot toelating kan de heer Van der Heijden aansluitend de verklaring en 
belofte afleggen. Het besluit treedt namelijk direct in werking (art. V11 Kieswet).  
Daarna kan de heer Van der Heijden aan de vergaderingen deelnemen. 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris 
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De raad van de gemeente Goirle, 
 
 
gelezen het gevraagde ziekteverlof door het raadslid M.J.AM. van Brederode-Aarts; 
 
gelezen het voorstel; 
 
gelet op de Gemeentewet en de Kieswet; 
 
gelet op het advies van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven. 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
tot toelating van de heer T. van der Heijden als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente 
Goirle. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 maart 2021, 
 
 
 

, de voorzitter 
 
 
 

 
, de griffier 

 

 


