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Betuwe

Onderwerp
Benoeming leden Raadspresidium gemeente West Betuwe

Beslispunten
1. Overgaan tot benoeming van de waarnemend voorzitter van de raad tot voorzitter 

van het Raadspresidium gemeente West Betuwe.
2. Overgaan tot benoeming van één raadslid vanuit iedere fractie van de raad tot lid van 

het Raadspresidium gemeente West Betuwe.
3. Overgaan tot aanwijzing van de raadsvoorzitter en de griffier als adviseur van het 

Raadspresidium.

Inleiding
De Gemeentewet, artikel 16 draagt de raad op om een Reglement van orde voor zijn 
vergaderingen en andere werkzaamheden vast te stellen. Dit Reglement van orde 
politieke avond gemeente West Betuwe 2019 is ter vaststelling voorgelegd in de raad 
van 2 januari 2019.

In dat Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019 is in hoofdstuk 
3 bepaald dat uw raad een raadspresidium heeft. Artikel 6b geeft de taken aan van dat 
het raadspresidium en artikel 6a regelt de samenstelling van het raadspresidium. 

Conform het bepaalde in artikel 6a zal het raadspresidium bestaan uit de waarnemend 
voorzitter van de raad en één raadslid vanuit iedere fractie van de raad. 

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Benoeming leden Raadspresidium gemeente West Betuwe (artikel  6a Reglement van 
orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019).

Argumenten
1. Het Reglement van orde voor de politieke avond West Betuwe 2019 regelt in 

artikel 6a lid 4 dat de waarnemend voorzitter van de raad tevens voorzitter is van 
het raadspresidium.

2. Artikel 6a lid 2 regelt de verdere invulling van het raadspresidium met één 
raadslid vanuit iedere fractie van de raad.
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3. De voorzitter van de raad  en de griffier treden op als adviseur en kunnen zich in 
die rol laten vervangen (artikel 6a lid 5).
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Kanttekeningen
Indien de meerderheid van het raadspresidium dit wenst, kan een lid van het college, 
dan wel een ambtenaar worden uitgenodigd om bij een agendapunt van de vergadering 
van het raadspresidium aanwezig te zijn.

Duurzaamheid
-
Financiën
-
Uitvoering
-
Planning
-
Evaluatie
-

Communicatie
Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in het Raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad van West Betuwe,

A.J. van den Brink, H.W.C.G. Keereweer,                                                                 
griffier  burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de griffier;

gelet op het bepaalde in artikel 16 Gemeentewet en hoofdstuk 3, artikel 6a van het 
Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019;  

besluit:

1. over te gaan tot benoeming van de waarnemend voorzitter van de raad tot voorzitter 
van het Raadspresidium gemeente West Betuwe;

2. over te gaan tot benoeming van één raadslid vanuit iedere fractie van de raad tot lid 
van het Raadspresidium gemeente West Betuwe;

3. over te gaan tot aanwijzing van de raadsvoorzitter en de griffier tot adviseur van het 
Raadspresidium.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 2 januari 2019, nummer 10

De griffier                                  De voorzitter,
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