
Gemeenteraad Papendrecht
Voorstel Vergadering van 3 november 2022
Openbaar

Tijdelijke vervanging raadslid PAB
Bevoegde portefeuillehouder:  

Gevraagd besluit
1. De heer L. Bruijniks (Loek) toe te laten als lid van de gemeenteraad van Papendrecht.

Inhoud
Inleiding
De heer S. Torun (PAB) heeft in verband met ziekte verzocht om gebruik te maken van het tijdelijk 
ontslag op grond van artikel X10 lid 2 Kieswet. De voorzitter van de raad heeft bewilligd in dit verzoek. 
Dat betekent dat de heer Torun voor een periode van 16 weken zal worden vervangen door de heer 
Bruijniks.
Het raadslidmaatschap van de heer Torun herleeft van rechtswege na afloop van de 16-weken 
periode. Hij heeft de mogelijkheid om op dat moment een nieuw verzoek te doen tot vervanging, 
mocht dit noodzakelijk zijn.

Beoogd effect
Voor de duur van zestien weken de vervanging van een raadslid regelen zodat de stemverhoudingen 
in de raad van Papendrecht recht doen aan de verkiezingsuitslag voor de genoemde periode.

Argumenten
In overeenstemming met de procedure volgens de Kieswet heeft de voorzitter van het centraal 
stembureau als lid van de raad benoemd de heer L. Bruijniks. De heer Bruijniks heeft de benoeming 
aangenomen. De benoeming duurt van rechtswege 16 weken, vanaf 3 november 2022. 
De geloofsbrieven van de heer Bruijniks worden voorafgaand aan de raadsvergadering van 3 
november 2022 onderzocht door de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven. Tijdens de 
raadsvergadering geeft de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven een toelichting. 

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Uitvoering
Niet van toepassing.

Communicatie & participatie
Zo spoedig mogelijk na de toelating en installatie van betrokkenen, worden de gegevens van de 
betrokkenen verwerkt, dan wel gemuteerd in de gemeentelijke administratie en website.

Duurzaamheid & ecologie
Niet van toepassing.

ICT
Niet van toepassing.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 3 november 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. De heer L. Bruijniks (Loek) toe te laten als lid van de gemeenteraad van Papendrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 3 november 2022,


