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Titel  : Modernisering verlofregeling raadsleden 

 

Gevraagd besluit:  

1. Van gedachten te wisselen over de vraag van de Nederlandse vereniging van 

Raadsleden over de verlofregeling van raadsleden en hier een standpunt over in te 

nemen.  

2. De griffier te vragen conform uw standpunt een reactie te sturen naar de Vereniging 

van Raadsleden.  

Samenvatting: 

De Gemeentewet voorziet in een verlofregeling voor raadsleden. Aan raadsleden kan in 

geval van ziekte of zwangerschap (met een doktersverklaring) maximaal 3 periodes van 

16 weken verlof verleend worden. De raadsleden worden in de raad tijdelijk vervangen 

door 'de volgende op de kieslijst' (mits deze persoon dit accepteert uiteraard). Ook in 

Dordrecht is hier door raadsleden gebruik van gemaakt.  

Landelijk zijn er meerdere raden (o.a. Breda, Groningen, Utrecht en Zwolle) die de 

verlofregeling als verouderd ervaren. Bijgevoegd treft u enkele brieven en een motie met 

nadere toelichting hierover aan. Hierop heeft de Tweede Kamer de Minister de opdracht 

gegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hierop is de Nederlandse Vereniging 

van Raadsleden (NVR) gevraagd wat zij vindt van de huidige verlofregeling.  

Hierop heeft de NVR vindt de huidige verlofregeling verouderd en acht modernisering 

nodig om zo het raadswerk aantrekkelijk te houden. Zij horen echter graag of u die 

mening deelt en wat u wenselijk en nodig vindt om te komen tot een eigentijdse 

verlofregeling. In het bijzonder vernemen zij graag van u of er alleen verlof mogelijk 

dient te zijn bij zwangerschap en ziekte, of dat er ook andere vormen, zoals pleegverlof, 

vaderverlof en studieverlof mogelijk zou moeten zijn? Bovendien horen zij graag of de 

huidige vaste periode van 16 weken zwangerschaps- en ziekteverlof te rigide of juist 

precies goed is? Tevens vernemen wij graag of de vervangingsregeling bij verlof naar 

behoren werkt en of daar aanpassingen wenselijk zijn.  

Financiële consequenties: 

Geen. Een raadslid met verlof krijgt de raadsvergoeding door betaald. Alleen de (huidige) 

maandelijkse vergoeding voor ICT en reiskosten wordt tijdelijk stop gezet.  

Vergaderstukken: 

4 Bijlagen: 

1. Brief van NVR 

2. Motie van Groningen 

3. Brief vanuit Groningen, Breda en Utrecht 

4. Brief vanuit Zwolle  


