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Tijdelijke benoeming Gert Maas tot lid van de gemeenteraad ter vervanging van 
Liny de Jager-Volker

Voorgesteld besluit
De burgemeester van Hardinxveld-Giessendam stelt u voor te besluiten:
1. De heer Gert Maas tijdelijk toe te laten als lid van de gemeenteraad als vervanger van mevrouw 
Liny de Jager-Volker voor de periode van 11 november 2021 tot en met 4 maart 2022.

Inhoud
Inleiding
Mevrouw Liny de Jager-Volker heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot het 
nemen van ziekteverlof. De Wet tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap 
en bevalling of ziekte geeft hiervoor de richtlijnen. De heer Gert Maas zal haar in de periode van het 
tijdelijk ontslag vervangen als raadslid.

Bij het ontstaan van een tijdelijke vacature laat de gemeenteraad een nieuw lid toe gedurende de 
verlofperiode. Dit is geregeld in artikel X12 van de Kieswet. Het tijdelijk raadslidmaatschap eindigt van 
rechtswege op 5 maart 2022, te weten de dag waarop zestien weken zijn verstreken na het tijdelijk 
ontslag van Liny de Jager-Volker. Hiervoor is geen afzonderlijk besluit nodig. 

De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft, gelet op 
de artikelen W1 en W2 van de Kieswet, bij zijn besluit van 28 oktober de heer Gert Maas, geboren op 
5 april 1955 en wonende te Hardinxveld-Giessendam benoemd verklaard tot lid van de raad. Hij staat 
nummer 3 op de lijst en is de eerstvolgende die voor deze vacature in aanmerking komt.

De heer Maas heeft bij schrijven van 28 oktober 2021, ontvangen op 28 oktober 2021, medegedeeld 
zijn benoeming tot tijdelijk raadslid aan te nemen. Daarbij heeft hij gelijktijdig de wettelijk vereiste 
bescheiden voor zijn toelating tot de raad ingediend. 

Ingevolge artikel V4 van de Kieswet dient de raad de geloofsbrieven van het benoemde raadslid te 
onderzoeken en te beslissen of hij wordt toegelaten tot de raad. In artikel 7 van het 'Reglement van 
Orde voor de vergaderingen van De Ontmoeting, Het Debat en het Besluit en andere werkzaamheden 
van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam’ zijn nadere regels opgenomen voor dit 
onderzoek. 
Voordat de gemeenteraad een nieuw raadslid kan toelaten moet een onderzoek worden ingesteld 
naar de geloofsbrieven. Volgens artikel 7 van het Reglement van Orde stelt de gemeenteraad een 
commissie in bestaande uit drie leden van de gemeenteraad, de zogenaamde commissie onderzoek 
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geloofsbrieven. Deze commissie bestaat uit de heren Max van den Bout (voorzitter), Robert Philippo 
en Wim de Ruiter. De heer Peter aan de Wiel is reservelid.

De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer Maas op 4 november 2021 onderzocht. De 
commissie zal bij monde van de voorzitter verslag doen van het onderzoek van de geloofsbrieven.

Beoogd effect
Op een correcte wijze regelen van de vervanging wegens ziekte van Liny de Jager-Volker.

Argumenten
1.1    Onderzoek van de geloofsbrieven
De geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden.

1.2    Afleggen van de eed of verklaring en belofte
Om als raadslid te kunnen functioneren, is het noodzakelijk dat betrokkene eerst de eed of verklaring 
en belofte aflegt in handen van de voorzitter van de raad. De heer Maas heeft aangegeven de eed af 
te willen leggen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële informatie
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.

Communicatie
Deze vervanging zal via de website van de gemeenteraad bekend gemaakt worden.

Vervolg
Er is geen aanvullende besluitvorming nodig. De benoeming eindigt van rechtswege (zie inleiding).

Openbaar
Ja


