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Geachte mevrouw Ollongren, 
 
Graag geven wij gevolg aan uw verzoek om te adviseren over het conceptwetsvoorstel tot wijziging 
van de Kieswet en de Waterschapswet, waarmee de regeling van de tijdelijke vervanging van leden 
van de vertegenwoordigende organen wordt aangepast. 
In ons advies beperken wij ons tot de onderdelen van het conceptwetsvoorstel en de concept-
Memorie van Toelichting die betrekking hebben op de Kieswet en op de leden van de 
gemeenteraad.  
 
Wij kunnen ons in uw voorstel vinden. Ook wij hebben geconstateerd dat de huidige regeling, 
waarin tijdelijk ontslag en vervanging niet meer mogelijk is vanaf 16 weken voor een reguliere 
verkiezing, in de praktijk problemen oplevert. In de concept-Memorie van Toelichting wordt dat met 
voorbeelden toegelicht. 
 
Evenals u gaan wij er verder van uit dat gekozen leden verstandig zullen omgaan met de 
mogelijkheid om een verzoek tot tijdelijk ontslag wegens zwangerschap of ziekte te doen op het 
moment dat de reguliere verkiezingen in aantocht zijn. Ook vertrouwen wij erop dat de voorzitters 
van de vertegenwoordigende organen met zo’n verzoek zorgvuldig zullen omgaan.  
 
Verder zijn wij het eens met uw keuze om de termijn van 10 dagen voor aanvaarding van de 
tijdelijke benoeming van de plaatsvervanger niet te veranderen. Wij kunnen ons vinden in de bij 
deze keuze gegeven toelichting. 
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De redactionele aanpassing ten slotte van het eerste lid van artikel X10, het vervallen van de 
woorden “dat is toegelaten”, beoordelen wij positief, want deze draagt bij aan de duidelijkheid van 
het artikel in zijn geheel. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 
Algemeen directeur 
    
 
  
 


