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Beste leden van de raad,
Vanwege de ziekte van wethouder A.G.J. van der Weegen heeft ons college sinds september 2018 inmiddels een eerste
periode van ziekteverlof onderling opgevangen.
Helaas is de heer Van der Weegen nog niet in staat zijn werkzaamheden te hervatten en heeft hij een tweede periode
van verlof van 16 weken aangevraagd. Wij hebben op 22 december 2018 op grond van artikel 45 van de Gemeentewet
besloten verlof te verlenen tot 13 april 2019.
Verder heeft de heer Van der Weegen aangegeven dat er rekening mee moet worden gehouden dat ook een derde
verlofperiode van 16 weken niet uitgesloten is.
Wij vinden het niet langer verantwoord om de taken van de zieke wethouder onderling langdurig op te vangen.
Daarom verzoeken wij u, gelet op artikel 45b van de Gemeentewet, de procedure in gang te zetten om een vervanger te
benoemen. ln dat artikel is geregeld dat de raad een vervanger kan benoemen voor de wethouder die met verlof is
gegaan.
Wij verwijzen u verder naar de brief van de GBWP waarbij de heer E.M.L. Weys kandidaat wordt gesteld.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

loco-secreta ri

Jacob ObrechUaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

burgemeester,

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN NL41BNGH 0285000942
B BIC BNGHNL2G

afzender
Fractie GBWP
p/a Klipper 43
4617 GG Bergen op Zoom

onderwerp
datum:
aan:

brief GBWP aan de voorzitter van de gemeenteraad
17 januari 2018
Voorzitter van de gemeenteraad.

Geachte heer Petter,
Wethouder Arjan van der Weegen is sinds 1 september 2018 afwezig door ziekte. Het college
heeft hem op per 22 december 2018 verlof wegens ziekte verleend. Dit verlof eindigt uiterlijk
op 13 april 2019 en kan formeel nog eenmaal met maximaal 16 weken worden verlengd.
Tot nu toe zijn de taken van wethouder Van der Weegen opgevangen door de overige
collegeleden.
Mede gelet op het feit dat een 3e verlofperiode, die dan tot begin augustus 2019 zou duren,
niet uitgesloten is, vindt het college van burgemeester en wethouders het thans niet langer
verantwoord om de taken van wethouder Van der Weegen onderling langdurig op te vangen.
GBWP begrijpt dat en is bereid aan de oplossing daarvoor haar medewerking te verlenen in de
vorm van een vervanger van wethouder Van der Weegen.
Wij dragen hierbij de heer E.M.L. Weys aan als vervanger van de heer A.G.J. van der Weegen
tijdens diens verlof.
Wij verzoeken u de procedure in gang te zetten om de heer E.M.L. Weys te benoemen als
vervanger van wethouder Van der Weegen.

Namens de fractie van GBWP,
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