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Geachte minister en commissie Binnenlandse Zaken, 

Op 20 mei 2021 werd een brief aan u verzonden over het moderniseren van de verlof- en 
vervangingsregeling voor gemeenteraadsleden door de fractievoorzitters D66 en VVD namens de 
gemeenteraad van Utrecht, de fractievoorzitter van D66 en een gemeenteraadslid van de VVD 
namens de gemeenteraad van Breda en gemeenteraadsleden van GroenLinks en PvdA uit Groningen. 
Middels deze brief willen wij namens de Zwolse raad, de oproep van onze collega’s uit deze steden 
onderstrepen. De huidige verlof- en vervangingsregeling is te star, en maakt dat raadsleden 
noodgedwongen voor langere periode hun functie niet kunnen uitoefenen of zich genoodzaakt zien 
ontslag te nemen. Ook wat de Zwolse gemeenteraad betreft is de regeling dus niet meer van deze 
tijd, en staat deze zelfs een representatieve en stabiele gemeenteraad in de weg. 
 
In de brief van onze collega’s uit Utrecht, Breda en Groningen, staat uitgebreid opgesomd waar de 
huidige verlof- en vervangingsregeling knelt. Er zijn diverse redenen om verlof aan te vragen die niet 
de huidige regeling passen en met name de vast verlofperiode van 16 weken is knellend. Soms is er 
net meer of minder tijd nodig om te herstellen van ziekte of bevalling, of in de privésfeer zaken weer 
op orde te krijgen. Wij voegen de brief van onze collega’s toe als bijlage, om de hele opsomming na 
te kunnen lezen. Vanuit Zwolle willen wij nog een punt toevoegen waarop de verlof- en 
vervangingsregeling knelt. De vervanging van het raadslid dat met verlof gaat, moet namelijk 
geregeld worden tijdens een besluitvormende vergadering. Mocht het verlof logischerwijs in moeten 
gaan tijdens een reces, dan is de laatste besluitvormende vergadering voor het reces nu het moment 
om het tijdelijk verlof aan te vragen en de vervanging in te laten gaan. Daardoor is de verlofperiode 
mogelijk onlogisch ingedeeld voor de vervanger, en kan het verlof uiteindelijk te kort zijn voor het 
raadslid dat vervangen dient te worden.  
 
De Zwolse gemeenteraad onderschrijft dus de conclusies van onze collega’s dat de verlof- en 
vervangingsregeling aan modernisering toe is. De punten die in de brief aangehaald worden om 
wettelijk te verankeren willen wij onderstrepen, mét een toevoeging. 

• Dat een ruimere invulling van de redenen van verlof mogelijk is met onder meer: zorgverlof, 
ouderschapsverlof en ook verlof bij pleegzorg of adoptie; 

• Dat bij twee aaneensluitende periodes de mogelijkheid bestaat om de duur van in ieder 
geval de tweede of derde vervangingsperiode te beperken - bijvoorbeeld tot een vooraf 
bepaalde periode welke in lijn ligt met de herstelverwachting of verwachte terugkeer van 
het raadslid; 

• Dat in die gevallen waarbij bij het eerste verzoek reeds duidelijk is dat de 1e periode van 16 
weken ontoereikend zal zijn, zowel het verzoek als het tijdelijk ontslag en de tijdelijke 
vervanging in één keer vooraf voor de gehele periode geregeld kan worden. Op deze wijze 
zijn aanvang en duur vooraf bepaald, hoeft het raadslid niet in de weer met verklaringen 
tijdens een soms kwetsbare periode en heeft ook de tijdelijke vervanger vooraf zekerheid en 



hoeft diegene niet opnieuw tussentijds te worden beëdigd. 
 
Toevoeging 
 

• Dat in gevallen waarbij het verlof in zou moeten gaan tijdens een reces, tijdens de laatste 
besluitvorming voor het reces besloten kan worden tot tijdelijk ontslag en tijdelijke 
vervanging van het raadslid, dat in gaat op een later moment dat die besluitvormende 
vergadering zelf. 

 
Wij hopen dat u deze brief met toevoeging wilt meenemen in de bespreking in uw commissie en 
kijken met belangstelling uit naar de opvolging op de brief van onze collega’s uit Utrecht, Breda en 
Tilburg met steun van de Zwolse gemeenteraad. 
 
Met vriendelijke groet namens de Zwolse gemeenteraad, 
 
Patrick Pelman, fractievoorzitter GroenLinks 
Gerdien Rots, fractievoorzitter ChristenUnie 
Silvia Bruggenkamp, fractievoorzitter Swollwacht 
Johran Willegers, fractievoorzitter VVD 
Jan Nabers, fractievoorzitter CDA 
Patty Wolthof, fractievoorzitter PvdA 
Sonja Paauw, fractievoorzitter D66 
Brammert Geerling, fractievoorzitter SP 


