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Voorgesteld besluit
1. Tijdelijk toe te laten als lid van de Raad van de gemeente Dordrecht de heer P.C. Kwaak, 
wonende te Dordrecht en geboren op 24 september 1958 te Zaltbommel, als tijdelijke vervanger 
van mevrouw L.A. van den Tol vanaf 13 september 2022;

2. Het tijdelijk raadslidmaatschap van de heer P.C. Kwaak eindigt van rechtswege op 20 december 
2022, te weten de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het 
tijdelijk ontslag van mevrouw L.A. van den Tol, zijnde 30 augustus 2022. 

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Op een correcte wijze regelen van de vervanging wegens ziekte van mevrouw L.A. van den Tol.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Mevrouw L.A. van den Tol heeft aangegeven nogmaals gebruik te willen maken van de 
mogelijkheid tot het nemen van ziekteverlof, welke in de Wet tijdelijke vervanging 
volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap en bevalling of ziekte wordt geboden en heeft een 
tweede periode van ziekteverlof aangevraagd. Op grond van artikel X10 lid 4 Kieswet kan aan een 
lid van een vertegenwoordigend orgaan ten hoogste drie maal per zittingsperiode tijdelijk ontslag 
vanwege ziekte verleend worden. 

 Als gevolg van het tijdelijke ontslag wegens ziekte van raadslid mevrouw L.A. van den Tol, m.i.v. 
30 augustus 2022, is er binnen de fractie VVD een tijdelijke vacature ontstaan. De heer P.C. Kwaak 
is de eerst volgende op de kieslijst die voor vervanging in aanmerking komt. Hij heeft de tijdelijke 
benoeming aanvaard. De tijdelijkheid heeft tot gevolg dat het raadslidmaatschap van de heer P.C. 
Kwaak op 20 december 2022 van rechtswege wordt beëindigd. Dit is het moment waarop zestien 
weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het tijdelijk ontslag van mevrouw van den Tol, 
te weten 30 augustus 2022. Vanaf 20 december 2022 is mevrouw van den Tol van rechtswege 
weer raadslid.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen.
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Hoe wordt dit betaald?
Tijdelijk ontslag wordt niet gelijkgesteld met aftreden. Het vervangen raadslid behoudt volgens de 
regeling de raadsvergoeding en de helft van de onkostenvergoeding. De vervanger ontvangt de 
volledige raadsvergoeding en de volledige onkostenvergoeding die voor de betreffende 
gemeenteraad geldt. Dit wordt betaald uit de begroting van de griffie.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Het besluit wordt kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website. Er is geen aanvullende 
besluitvorming nodig. De vervanging eindigt van rechtswege.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 5 september 2022;

b e s l u i t :

1. Tijdelijk toe te laten als lid van de Raad van de gemeente Dordrecht de heer P.C. Kwaak, 
wonende te Dordrecht en geboren op 24 september 1958 te Zaltbommel, als tijdelijke vervanger 
van mevrouw L.A. van den Tol vanaf 13 september 2022;

2. Het tijdelijk raadslidmaatschap van de heer P.C. Kwaak eindigt van rechtswege op 20 december 
2022, te weten de dag waarop zestien weken zijn verstreken sinds de dag van ingang van het 
tijdelijk ontslag van mevrouw L.A. van den Tol, zijnde 30 augustus 2022. 

Aldus besloten in de vergadering van


