
5 Voorstel aan raad

Verantwoordelijke afdeling Nummer

Griffie 8

− Zaaknummer: Raad d.d.

− Paragraaf begroting: 18 mei 2022

− Steller: J.I.M. le Comte

Portefeuillehouder

Burgemeester

Datum Onderwerp

10 mei 2022 Benoeming plv. voorzitter 

gemeenteraad

Geadviseerd besluit

Eén van de hierna voorgedragen raadsleden te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van 

de gemeenteraad voor de duur van de raadsperiode 2022-2026:

- Wouter Hoge (VVD)

- John Bartels (GemeenteBelangen) 

Toelichting op beslispunten

De burgemeester is voorzitter van de raad (art. 9 Gemeentewet). Bij verhindering of 

ontstentenis van de burgemeester wordt het voorzitterschap van de raad waargenomen door 

het langstzittende lid van de raad. 

De raad kan een ander raadslid met de waarneming belasten (art. 77, eerste lid, Gemeentewet). 

Op grond hiervan dient de raad, indien de raad een ander raadslid dan de nestor met de 

waarneming van het raadsvoorzitterschap wil belasten, een concreet besluit daartoe te nemen. 

De raad is dus beslissingsbevoegd in deze en beslist bij meerderheid van stemmen.

Beoogd effect 

Met de benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de raad voorziet de raad in de 

waarneming van de burgemeester bij diens verhindering de raad voor te zitten.

Kader 

Het wettelijke kader wordt gevormd door de Gemeentewet (art. 77).

Argumenten

De raad heeft met dit besluit te kennen gegeven een ander dan de nestor tot plaatsvervangend 

voorzitter te willen benoemen.

Kanttekeningen

n.v.t.



Vervolg voorstel aan raad

pagina 2 van 2

Draagvlak

De fracties van de VVD en van GemeenteBelangen hebben de in het dictum genoemde 

raadsleden uit hun fractie voorgedragen voor benoeming door uw raad.

Aanpak/Uitvoering

Het besluit van uw raad wordt bekend gemaakt in de Rijn en Veluwe en op de gemeentelijke 

website. 

Communicatie

Zie bij Aanpak / Uitvoering

Financiële consequenties

N.v.t.

Juridische consequenties

De benoemde raadsleden zijn bevoegd om de raad in het betreffende gremium te 

vertegenwoordigen.

Alternatieven

Uw raad kan 

- een ander raadslid aanwijzen in deze functie;

- geen benoemingsbesluit nemen zodat de waarneming van rechtswege is geregeld.


