
Raadsvoorstel

Datum vergadering : 14 januari 2019
Registratienummer : ingekomen stuk 3b
Portefeuillehouder : burgemeester
Bijlage(n) : -
Onderwerp : Aanwijzen vervangers waarnemend burgemeester 

Onderwerp
Aanwijzen vervangers waarnemend burgemeester West Betuwe

Beslispunt
Over te gaan tot aanwijzing van de raadsleden:
- de heer J.G. van Maanen als eerste vervanger;
- mevrouw A.M. IJff als tweede vervanger;
- mevrouw D. van Zee-van Arendonk als derde vervanger,
van de waarnemend burgemeester van de gemeente West Betuwe tot het moment dat de 
wethouders zijn benoemd

Inleiding
De heer Keereweer is tot waarnemend burgemeester van de gemeente West Betuwe benoemd. 
Momenteel zijn er nog geen wethouders. Bij verhindering of ziekte van de heer Keereweer is er nog 
geen vervanging geregeld vanuit het college. Het is wenselijk dat dit gebeurt.

Artikel 77, tweede lid, van de Gemeentewet bepaalt dat bij verhindering of ontstentenis van alle 
wethouders het ambt van de burgemeester wordt waargenomen door het langstzittende lid van de 
raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het 
oudste lid in jaren van hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

Dit artikel geldt ook als het gaat om een waarnemend burgemeester, zoals in West Betuwe het geval 
is.

Uw raad heeft recentelijk besloten om de heer J.G. van Maanen aan te wijzen als waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad West Betuwe. Wij stellen uw raad voor om hem tevens aan te wijzen 
als eerste vervanger van de waarnemend  burgemeester tot en met het moment dat de wethouders 
van West Betuwe zijn benoemd. 
Als tweede vervanger stellen wij mevrouw A.M. IJff voor. 
Als derde vervanger stellen wij mevrouw D. van Zee- van Arendonk voor.

De vervanger van de waarnemend burgemeester is belast met alle wettelijke taken die 
een (waarnemend) burgemeester heeft. Dus ook de openbare orde en veiligheidstaken. 

Besluitgeschiedenis
-
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Beoogd effect
Het hebben van een vervanger van de waarnemend burgemeester in geval van diens verhindering of 
ontstentenis. 

Argumenten
1. Het is wenselijk dat er een vervanger is van de waarnemend burgemeester in geval van diens 

verhindering of ontstentenis. 
2. Nu uw raad de heer J.G. van Maanen benoemd heeft als waarnemend voorzitter van de 

gemeenteraad ligt het in de rede hem ook aan te wijzen als vervanger van de waarnemend 
burgemeester. Tevens is het gewenst om een tweede en derde vervanger aan te wijzen voor het 
geval van verhindering of ontstentenis van de eerste vervanger resp. de tweede vervanger. 

Kanttekeningen
-

Duurzaamheid
-

Financiën
-

Uitvoering
-

Planning
-

Evaluatie
-

Communicatie
Er zal mededeling worden gedaan van de aanwijzing op www.officiëlebekendmakingen.nl en in het 
Weekblad West Betuwe. 

Het college van West Betuwe,

K. Coesmans, H.W.C.G. Keereweer,                                                                            
secretaris  burgemeester
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http://www.xn--officilebekendmakingen-r9b.nl/


Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van 14 januari 2019;

gelet op het bepaalde in de artikel 77, tweede lid en artikel 78, van de Gemeentewet;

besluit:

over te gaan tot aanwijzing van de raadsleden:
- de heer J.G. van Maanen als eerste vervanger;
- mevrouw A.M. IJff als tweede vervanger;
- mevrouw D. van Zee- van Arendonk als derde vervanger,
van de waarnemend burgemeester van de gemeente West Betuwe tot het moment dat de 
wethouders zijn benoemd.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 januari 2019,

De griffier,                                   De voorzitter,
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