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B&W Voorstel 

 
Datum collegevergadering 
7 maart 2017 
 
Onderwerp 
Verzoek ziekteverlof. 

 

 

Agendapunt nummer 
3 
Portefeuillehouder 
M.J.D. Witteman 
Registratienummer 
VB/17/07912 
Zaaknummer 
Z/12/12691 
Registratiedatum 
28 februari 2017 
Uiterste datum behandeling in raad 
 
Pers 

 
 
 
 
Afdeling + team 
Interne 
Dienstverlening / 
P&O 

Paraaf + datum: 

 
Opsteller 
Bianca Van Zuidam 

 

 
Manager 
Marjolein Romijn 

 

 
 
 
Besluit college 
 
 
 
Advies te nemen besluit 

1. Instemmen met het verzoek tot het nemen van ziekteverlof van mevrouw J.A. Koops-Scheele 
op basis van artikel 45 lid 2 van de Gemeentewet voor de periode van 7 maart 2017 tot 27 
juni 2017. 

2. Op grond van artikel 10, lid 2, aanhef en onder e van de Wet openbaarheid van bestuur 
bijlage 2, de verklaring van de arts, als niet openbaar aanmerken. 

 
 

 
 

Openbaar  
 

 
 

Openbaar 

 
Ondernemingsraad 
 

 
nee 

 
Bijlagen 
 

 
1. Verzoek mevrouw J.A. Koops 
2. Verklaring arts 
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TOELICHTING 

 
Inleiding 
Mevrouw J.A. Koops-Scheele heeft op 27 februari 2017 een verzoek tot verlof ingediend, zoals 
bedoeld in artikel 45 lid 2 Gemeentewet. Zij verzoekt dit verlof zo spoedig mogelijk in te laten gaan. 
  
Argumenten 
Met het verlenen van het ziekteverlof wordt de raad in de gelegenheid gesteld een vervanger te 
benoemen. 
 
Kanttekeningen 
De fractie Christen Unie SGP heeft kenbaar gemaakt een kandidaat vervanger te hebben. Het 
verzoek tot verlof wordt om die reden niet op de datum van aanvraag ingewilligd, maar met ingang 
van de installatie van de vervanger. Tot die datum gelden de afspraken die al in het college zijn 
gemaakt betreffende de tijdelijke waarneming. 
  
Uitvoering 
Mevrouw J.A. Koops-Scheele ontvangt over de instemming met haar verzoek tot ziekteverlof een 
bevestigingsbrief. 
 
Communicatieparagraaf 
Het is aan de fractie om te communiceren over een vervanger. Het besluit tot toekennen van 
ziekteverlof aan mevrouw J.A. Koops-Scheele is een openbaar besluit. 
 
Raadsinformatiebrief 
Niet aan de orde. 
 
Financiële paragraaf 
Omdat er geen sprake is van ontslag, maar van een verlofperiode, blijven de rechtspositiebesluiten 
gedurende deze periode op de vervangen bestuurder van toepassing. De financiële rechtspositie van 
de betrokken bestuurder verandert gedurende het verlof dus niet. Dit met uitzondering van de 
onkostenvergoedingen. Op het moment dat er een vervanger wordt benoemd door de raad, ontvangt 
de afwezige wethouder de helft van de toegekende onkostenvergoeding.  
 
Voor de vervanger geldt dat hij een volwaardig lid van het college wordt. Dit betekent dat zijn 
rechtspositie gelijk is aan die van de andere leden van het college. De rechtspositiebesluiten worden 
onverkort op de vervanger toegepast. De vervanger ontvangt hetzelfde salaris en dezelfde 
onkostenvergoedingen. Dit geldt echter niet voor de aanspraken op grond van de Appa. 
 
Juridische paragraaf 
Het verlof zoals genoemd in artikel 45 lid 2 Gemeentewet betreft een vaste periode van 16 weken. 
Gedurende de zittingsperiode van de raad kan ten hoogste drie maal verlof worden verleend aan een 
wethouder (maximaal 48 weken). 
 
Op basis van een belang zoals genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
kan geheimhouding worden opgelegd omtrent de inhoud van stukken. De verklaring van de arts 
(bijlage 2) valt onder het gestelde in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob. Daarom  
wordt geadviseerd deze niet openbaar te maken. Openbaarmaking raakt namelijk de persoonlijke 
levenssfeer van betrokkene. 
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Risicoparagraaf 
Niet aan de orde. 
 
Duurzaamheidsaspecten 
Niet aan de orde. 
 
Overige aspecten 
Niet aan de orde. 


