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Tijdelijke toelating van dhr. Scholten als raadslid

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De heer J. Scholten toe te laten als tijdelijk raadslid

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Aan de heer G.J.P. (Gerrit) Megelink is wegens ziekte tijdelijk ontslag verleend als lid van de raad van de
gemeente Hengelo. Op 26 februari 2019 is de heer J. (Jeffrey) Scholten voor een tweede periode benoemd
tot tijdelijke opvolger. De benoeming van J. Scholten geldt voor een periode van 16 weken en eindigt
automatisch op 18 juni 2019.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

12-03-2019

De voorzitter
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Tijdelijke toelating van dhr. Scholten als raadslid

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Op 6 november 2018 is J. (Jeffrey) Scholten tijdelijk benoemd als raadslid ter vervanging van het zieke
raadslid G.J.P. (Gerrit) Megelink. Een vervanger wordt altijd voor de duur van 16 weken benoemd. De
vervangingsperiode van J. (Jeffrey) Scholten eindigde dan ook van rechtswege op 26 februari 2019.
Op 8 februari 2019 heeft G.J.P. (Gerrit) Megelink de voorzitter van de gemeenteraad verzocht hem
vanwege zijn ziekte voor een tweede periode tijdelijk te ontslaan. Dit verzoek is ingewilligd. Vervolgens
heeft de voorzitter van het centraal stembureau de heer J. (Jeffrey) Scholten opnieuw benoemd tot tijdelijk
vervanger. De heer Scholten heeft deze benoeming tijdig aanvaard.
De raad beslist over de toelating van nieuwe leden, ondersteund door een verslag van de commissie voor
de geloofsbrieven (artikel V4 van de Kieswet en artikel 5a van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en politieke markt van de gemeente Hengelo).
Gemeenteraadsleden kunnen bij zwangerschap en bevalling of bij langdurige ziekte tijdelijk ontslag nemen.
In dat geval kan een tijdelijke opvolger worden benoemd. Een vervangingsperiode duurt altijd 16 weken.
Na afloop van die periode is het vervangende raadslid van rechtswege ontslagen. Aansluitende verlenging
met nog eens 16 weken is mogelijk. Per zittingsperiode kan een raadslid zich maximaal drie keer voor 16
weken laten vervangen.
INHOUD VAN HET VOORSTEL

In 2018 heeft de heer G.J.P. (Gerrit) Megelink, raadslid voor LokaalHengelo, in verband met ziekte een
aanvraag gedaan voor tijdelijk ontslag als bedoeld in artikel X10 van de Kieswet. Dit verzoek is
toegewezen. Nadat dhr. H.J. Vosmeijer en dhr. L.F.M. Janssen hebben verklaard niet voor deze benoeming
in aanmerking te willen komen, heeft de voorzitter van het centraal stembureau op 6 november 2018 de
heer J. (Jeffrey) Scholten benoemd tot tijdelijke opvolger van G.J.P. Megelink. Dit is overeenkomstig
hoofdstuk W van de Kieswet. De benoeming van de heer Scholten gold voor een periode van 16 weken en
eindigde van rechtswege op 26 februari 2019.
Op 8 februari 2019 G.J.P. (Gerrit) Megelink de voorzitter van de gemeenteraad bericht dat hij zich vanwege
zijn ziekte voor een tweede periode wil laten vervangen. Dit verzoek is ingewilligd.
Vervolgens heeft de voorzitter van het centraal stembureau de heer Scholten op 26 februari 2019 voor een
tweede periode benoemd tot tijdelijk opvolger van G.J.P. Megelink. De benoeming kon plaatsvinden nadat
de dhr. H.J. Vosmeijer en dhr. L.F.M. Janssen schriftelijk (dd. 23 oktober 2018 en 15 februari 2019)
hebben verklaard niet voor deze tijdelijk benoeming in aanmerking te willen komen.
De benoeming van de heer Scholten geldt voor een periode van 16 weken en eindigt van rechtswege op 18
juni 2019. De heer Scholten heeft deze benoeming tijdig aanvaard. Daarnaast heeft hij de op grond van
artikel V3 Kieswet benodigde stukken overgelegd:
•
•

een ondertekende verklaring over het al dan niet bekleden van openbare betrekkingen,
een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit zijn woonplaats en de datum en plaats van
zijn geboorte blijken.

De gemeenteraad zal aan de hand van de overgelegde stukken (de geloofsbrieven) onderzoeken of de
benoemde tot de raad kan worden toegelaten. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door de leden van de
commissie voor de geloofsbrieven. Als uit het verslag van de commissie blijkt dat de geloofsbrieven in orde
zijn bevonden, kan het raadslid worden toegelaten en kan worden overgegaan tot het afleggen van de
voorgeschreven eed of verklaring en belofte.
Op grond van artikel X10, lid 4, van de Kieswet wordt aan een lid ten hoogste drie maal per zittingsperiode
tijdelijk ontslag verleend. Dit betreft het tweede tijdelijke ontslag van de heer Megelink binnen deze
zittingsperiode.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad van de gemeente Hengelo besluit na advies van de commissie voor de geloofsbrieven over te gaan
tot beëdiging van de heer J. Scholten als lid van de raad van Hengelo.

FINANCIËLE ASPECTEN

Het raadslid dat vervangen wordt behoudt de raadsvergoeding en de helft van de onkostenvergoeding. De
vervanger ontvangt de volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding.
Een en ander wordt opgevangen binnen de daartoe beschikbare budgetten.
BIJLAGE(N)

-

Benoemingsbesluit
Kennisgeving van de benoeming van de voorzitter van het centraal stembureau
Mededeling dat de benoemde de benoeming aanneemt
Mededeling inzake openbare betrekkingen
Uittreksel uit de basisregistratie personen, waaruit geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats
van de benoemde blijken

Dit raadsadvies is opgesteld door de raadsgriffie.

