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Voorgesteld besluit
1. Vaststellen verlofperiode van 1 juli 2020 tot 18 augustus 2020 
2. de gemeenteraad informeren

Inleiding 
In 2019 heeft uw college de handelswijze voor collegebesluiten die geen uitstel dulden 
tijdens de vakantieperiode vastgesteld. Hiermee is vastgelegd hoe besluitvoming van het 
college tot stand komt in de vakantieperiode wanneer voor langere tijd het zogenoemde 
quorum volgens artikel 56 van de Gemeentewet niet gehaald wordt. Voor het jaar 2020 
wordt nu een zelfde regeling aan u voorgelegd. 

Doelstelling
Bepalen verlofperiode 2020 voor het college waarin de handelswijze voor 
collegebesluiten die geen uitstel dulden tijdens vakantieperiodes gevolgd wordt.

Argumenten

1.1 Zo kan in een periode waarin sprake is van beperkte aanwezigheid van meerdere 
collegeleden  collegebesluitvorming waar nodig en urgent doorgang vinden.

In deze verlof periode is sprake van een beperkte aanwezigheid van meerdere 
collegeleden. Normaliter worden besluiten die het college neemt als er geen quorum 
aanwezig is in de eerstvolgende vergadering met een quorum door het college 
bekrachtigd. Tijdens een recesperiode (veelal overeenkomend met de vakanties van 
de basisscholen in de regio) kan deze periode langere tijd duren. Daardoor blijven de 
meer ‘technische’ voorstellen waaraan vaak termijnen zijn verbonden en voorstellen 
die vanwege het urgente karakter geen uitstel gedogen te lang liggen. In de 
toegevoegde bijlage in dit voorstel is de te volgen handelswijze voor besluitvorming 
geschetst.

Kanttekeningen
1.1 Dit wil niet zeggen dat er geen collegevergaderingen kunnen of mogen worden 

gehouden tijdens de verlofperiode

Planning/Uitvoering
N.v.t.

Bijlagen
Werkwijze parafenbesluit



Parafenbesluiten tijdens verlofperioden

Het college stelt een aan- en afwezigheidsoverzicht op voor tijdens recesperioden. Op 
basis van dit overzicht stelt het college de verlofperiode vast waarin geen reguliere 
collegevergaderingen plaatsvinden. Dit is voornamelijk gebaseerd op het feit dat in die 
periode het quorum niet behaald kan worden.

De (loco-)secretaris en de (loco-)burgemeester kunnen besluiten de meer ‘technische’ 
collegevoorstellen waaraan veelal termijnen zijn verbonden en voorstellen die zij 
beoordelen als spoedeisend wel te behandelen. Alle (digitale) middelen worden benut om 
de collegeleden te benaderen:

1. Alle collegeleden ontvangen digitaal de betreffende collegevoorstellen en kunnen 
binnen een door de (loco-) burgemeester gestelde reactietermijn hun reactie 
digitaal of per e-mail geven.

2. In de door het college vastgestelde verlofperiode komen besluiten buiten de 
vergaderingen tot stand indien er tenminste de helft plus een van het aantal 
collegeleden voor akkoord hebben geparafeerd i.c. zij per e-mail hebben gemeld 
akkoord te zijn.

3. De (loco-)secretaris dateert het collegebesluit wanneer aan punt 2 is voldaan. 
Hiermee is een definitief parafenbesluit genomen.

4. Indien het quorum er na de genoemde reactietermijn niet is én een collegebesluit 
wegens spoedeisendheid geen uitstel duldt, is een lid, dan wel zijn de aanwezige 
leden van het college, bevoegd in mandaat ter zake een besluit te nemen. 

5. Deze genomen besluiten worden in de eerste vergadering waarin een 
meerderheid van het college aanwezig is bekrachtigd.

6. De (loco-)secretaris draagt zorg voor een parafenbesluitenoverzicht zijnde een 
gedagtekende en genummerd overzicht met vermelding van de door het college 
in de verlofperiode genomen parafenbesluiten.

7. Voor zover de aard en inhoud van de besluiten zich daartegen niet verzetten, 
zorgt de (loco-)secretaris voor spoedige toezending van de parafenbesluitenlijst 
aan de raad en voor de openbaarmaking van de besluitenlijst op de gebruikelijke 
wijze.

8. Het reguliere moment op dinsdagmorgen gereserveerd voor de 
collegevergaderingen kan worden benut door aanwezige collegeleden voor 
collegiaal overleg, consultatie en het bespreken van noodzakelijke besluitvorming 


