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Onderwerp: 
Verlengen benoeming tijdelijk wethouder in verband met vervanging wegens ziekte

Voorgesteld besluit:

1. De benoeming van de heer C.W.M. Jongmans tot tijdelijk wethouder in verband met 
vervanging wegens langdurige ziekte nogmaals te verlengen met een maximale periode van 
16 weken ingaande dinsdag 27 juli 2021, van rechtswege eindigend per dinsdag 16 
november 2021. 

Inleiding
Op grond van de Gemeentewet heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het 
eerder aan wethouder Zandvliet verleende verlof wegens langdurige ziekte, op haar verzoek te 
verlengen met een periode van 16 weken. 
Op grond van artikel 35 lid 1 van de Gemeentewet benoemt de raad een wethouder en dit geldt ook 
voor een tijdelijk vervanger. Nu nogmaals ziekteverlof verleend is wordt voorgesteld om in de 
vervanging te voorzien door de benoeming tot tijdelijk wethouder van de heer C.W.M. Jongmans te 
continueren. 

Bij zijn benoeming per 15 december 2020 is aan de heer Jongmans ontheffing verleend van de 
tijdelijke plicht tot ingezetenschap voor de periode van één jaar conform artikel 36a lid 2 van de 
Gemeentewet.

Beoogd effect
Voorzien in de vervanging van een langdurig zieke wethouder. 

Argumenten
1.1 Om continuïteit te waarborgen is verlenging van de vervanging gewenst;
Op verzoek van wethouder Zandvliet besloot het college haar opnieuw ziekteverlof te verlenen voor 
een periode van 16 weken. 
Wethouder Zandvliet wordt sinds dinsdag 15 december 2020 vervangen door de heer C.W.M. 
Jongmans. Het is gewenst om deze vervanging voort te zetten zodat continuïteit op de dossiers 
gewaarborgd is.

1.2 Ziekteverlof kan maximaal tweemaal met eenzelfde periode worden verlengd;
Op basis van de Gemeentewet kan ziekteverlof per raadsperiode drie maal worden verleend 
gedurende 16 weken. Deze tweede verlenging betekent dus dat er nu gedurende drie periodes 
ziekteverlof is verleend. Vanaf dinsdag 16 november 2021 kan er dus geen ziekteverlof meer worden 
verleend. Mocht de ziekte onverhoopt langer duren dan zal in overleg met wethouder Zandvliet een 
oplossing gezocht worden.

Kanttekeningen
---



Financiële informatie
Gedurende het ziekteverlof en de periode dat een vervanger is aangesteld is er sprake van dubbele 
lasten. Deze kosten worden verantwoord via de tussenrapportages.

Uitvoering
---

Communicatie
---

Eerdere besluitvorming
Collegebesluiten d.d. 24 november 2020, 9 maart 2021 en 15 juni 2021; 
Raadsbesluiten d.d. 15 december 2020 en 30 maart 2021. 


