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Portefeuille raad
Onderwerp

benoeming waarnemend raadsvoorzitters

Samenvatting
De burgemeester is voorzitter van de raad. Het is aan de raad om een waarnemend
raadsvoorzitter aan te wijzen. Voorstel is om twee raadsleden (de heren Verhagen en Van Limpt)
te benoemen als waarnemend raadsvoorzitter. Zij zullen – indien nodig - afwisselend de
burgemeester als raadsvoorzitter vervangen.
Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad
Programma 0, Bestuur en Ondersteuning.
Behandeling in commissie
Dit voorstel wordt rechtstreeks in de gemeenteraad behandeld.
Ontwerpbesluit gemeenteraad
De heren M.P.F.M Verhagen en P.C.J. van Limpt als waarnemend raadvoorzitters benoemen.

Waarom naar de raad
Het is aan de raad om de waarnemend raadsvoorzitters te benoemen.
Aanleiding
Op grond van artikel 9 van de Gemeentewet is de burgemeester voorzitter van de raad. Artikel 77
lid 1 van de Gemeentewet bepaalt dat - bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester - het
voorzitterschap van de raad wordt waargenomen door het langstzittend lid van de raad. De raad
kan echter een ander lid van de raad met de waarneming belasten.
Argumenten
In het fractievoorzittersoverleg is gesproken over de waarneming van de raadsvoorzitter. Dit heeft
geleid tot een voordracht van twee raadsleden: de heren Verhagen (CDA) en Van Limpt (SP). Zij
zullen – indien nodig – afwisselend de burgemeester als raadsvoorzitter vervangen.
De functie van waarnemend raadsvoorzitter zal beperkt blijven tot genoemde vervanging. De
waarnemend raadsvoorzitter is dus niet meer tevens voorzitter van de agendacommissie en het
fractievoorzittersoverleg.
In het fractievoorzittersoverleg is afgestemd dat de heer A.H.P.M. Dominicus (raadslid VVD) het
voorzitterschap van de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg op zich zal nemen.
De heer Van Limpt zal hem – indien nodig – vervangen als voorzitter van beide gremia.
Kanttekeningen
Het huidige Reglement van Orde voor de gemeenteraad bepaalt dat de waarnemend
raadsvoorzitter tevens de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg voorzit (artikel 2,id 1
en artikel 3, lid 1). Nu het fractievoorzittersoverleg zich heeft uitgesproken voor een andere
invulling, is aanpassing van genoemde artikelen gewenst. Bij de eerstvolgende wijziging van het
reglement van orde zal dit worden meegenomen.
Communicatie
Over de benoeming van de waarnemend raadvoorzitters zal zowel intern als extern worden
gecommuniceerd. De benoeming zal ook als nevenfunctie vermeld worden op de gemeentelijke
website.
Participatie
Dit voorstel is na bespreking in het fractievoorzittersoverleg tot stand gekomen.
Duurzaamheid
Dit is niet van toepassing.
Financiële toelichting
Met de benoeming van waarnemend raadsvoorzitters zijn geen financiën gemoeid.
Planning
De benoemingen gaan in met directe ingang.
Rechtsbescherming
Tegen een besluit tot benoeming van waarnemend raadsvoorzitters is geen bezwaar of beroep
mogelijk.
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Monitoring en evaluatie
Bijlagen
Onderliggende documenten
-

Met vriendelijke groet,
De griffier,

A.F.J. Franken
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De raad van de gemeente Meierijstad,
Gezien het voorstel van de griffier van 7 juni 2022,
Gelet op artikel 77, lid 1 van de Gemeentewet,

Besluit gemeenteraad:
de heren M.P.F.M Verhagen en P.C.J. van Limpt als waarnemend raadvoorzitters benoemen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 juni 2022,
De raad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij
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