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Onderwerp 

Benoeming 2e en 3e waarnemend voorzitter gemeenteraad West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. over te gaan tot benoeming van mw. D. (Dittie) van Zee – van Arendonk tot 2e waarnemend 

voorzitter van de gemeenteraad West Betuwe. 

2. over te gaan tot benoeming van mw. A.M.R. (Ashley) Karsemeijer tot 3e waarnemend voorzitter 

van de gemeenteraad West Betuwe. 

 

Inleiding 

Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad dient in de 

waarneming te worden voorzien. Hiervoor benoemt uw raad uit zijn midden een raadslid tot 

waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Dit conform het bepaalde in artikel 77 lid 1 van de 

Gemeentewet, dat voorschrijft dat het voorzitterschap in dat geval wordt waargenomen door het 

langstzittende raadslid en indien dit meerdere raadsleden betreft het oudste lid in jaren. Doch de raad 

is eveneens bevoegd om een ander raadslid dan de langstzittende en/of oudste in jaren te belasten 

met de waarneming. 

 

De waarnemend voorzitter van de gemeenteraad is tevens belast met het voorzitterschap van het 

raadspresidium (Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019, artikel 6a lid 4) en 

de werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019, artikel 2 

lid 1). 

 

Door de coalitiewisseling is mw. A.M. IJff in de raadsvergadering van 16 juli 2020 benoemd tot 

wethouder van de gemeente West Betuwe. Hierdoor is de invulling van de functie van 2e waarnemend 

voorzitter van de raad vacant geworden. Het ligt voor de hand dat mw. D. van Zee-van Arendonk 

doorschuift naar die positie en dat er door uw gemeenteraad een nieuwe 3e waarnemend voorzitter 

van de raad wordt benoemd. 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 2 januari 2019 is dhr. J.G. van Maanen benoemd tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad 

West Betuwe. Deze benoeming is in de raadsvergadering van 15 januari 2019 gevolgd door een 

mondeling voorstel van de voorzitter van de raad om mw. A.M. IJff te benoemen tot 2e waarnemend 

voorzitter van de gemeenteraad en mw. D. van Zee-van Arendonk tot 3e waarnemend voorzitter van de 

gemeenteraad. 
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Beoogd effect 

Benoeming 2e en 3e waarnemend voorzitter gemeenteraad West Betuwe. 

 

Argumenten 

1. Aangezien de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad tevens is belast met het 

voorzitterschap van het raadspresidium en het voorzitterschap van de werkgeverscommissie, 

dient ook in die invulling van de functies te worden voorzien bij verhindering of ontstentenis van de 

waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor een 2e 

waarnemend voorzitter van de gemeenteraad te benoemen. 

2. Ook kan zich een situatie voordoen dat zowel de 1e als de 2e waarnemend voorzitter van de 

gemeenteraad verhinderd zijn, waardoor uw gemeenteraad wordt voorgesteld om ook een 3e 

waarnemend voorzitter van de gemeenteraad te benoemen. 

 

Kanttekeningen 

Bij verhindering en ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door 

het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen wethouder. Bij verhindering of ontstentenis 

van alle wethouders wordt het ambt waargenomen door het langstzittende lid van de raad en indien dit 

meerdere raadsleden betreft het oudste lid in jaren. De raad kan ook een ander raadslid (waarnemend 

voorzitter van de raad) met de waarneming belasten (Gemeentewet artikel 77 lid 2). 

 

Duurzaamheid 

- 

Financiën 

- 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in de gemeentelijke publicatie van het wekelijkse 

huis-aan-huis blad. Daarnaast zal de benoeming worden opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

Hans van der Graaff,   Servaas Stoop,                                                                                             

griffier                                                            voorzitter 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de griffier; 

 

gelet op het bepaalde in de artikel 77 lid 1 van de Gemeentewet, artikel 6a lid 4 van het Reglement van 

orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019 en artikel 2 lid 1 van de Verordening 

werkgeverscommissie gemeente West Betuwe 2019; 

 

besluit: 

 

1. over te gaan tot benoeming van mw. D. (Dittie) van Zee – van Arendonk tot 2e waarnemend 

voorzitter van de gemeenteraad West Betuwe. 

2. over te gaan tot benoeming van mw. A.M.R. (Ashley) Karsemeijer tot 3e waarnemend voorzitter 

van de gemeenteraad West Betuwe. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 27 oktober 2020, nummer 2020/138 

 

De griffier,  De voorzitter, 

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 

 

 

 


