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Portefeuillehouder : Harry Keereweer  

Bijlage(n) : besluit waarneming van het ambt van de burgemeester bij verhindering of 

   ontstentenis van alle wethouders 

Onderwerp : Waarneming van het ambt van de burgemeester bij verhindering of 

   ontstentenis van alle wethouders 

   

 

Onderwerp 

Waarneming van het ambt van de burgemeester bij verhindering of ontstentenis van alle  

wethouders. 

 

Beslispunten 

Te bepalen dat de plaatsvervangend voorzitter van de raad of – bij verhindering of ontstentenis van deze 

- diens plaatsvervangers het ambt van de burgemeester van West Betuwe waarneemt bij verhindering 

of ontstentenis van alle wethouders. 

 

Inleiding 

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. 

 

Het gaat dus om waarneming van het ambt. Dat ambt moet, met name vanwege de noodzakelijke 

eenhoofdige verantwoordelijkheid bij handhaving van de openbare orde, door één persoon worden 

waargenomen. 

 

Besluitgeschiedenis 

Op 14 januari 2019 heeft uw raad de waarnemend voorzitter, thans de heer J.G. van Maanen, belast 

met de waarneming van het ambt van de burgemeester tot en met het moment dat de wethouders van 

West Betuwe zijn benoemd.  

 

Inmiddels zijn de wethouders alweer enige tijd geleden benoemd. In de regel kan en zal het ambt van 

de burgemeester waargenomen worden door één van de wethouders. Maar de situatie kan zich 

voordoen dat de burgemeester én de wethouders afwezig/verhinderd zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 

VNG-congres of aan de vakantieperiode, waarbij de waarneming wat minder uitvoerig geregeld is. Als 

zich dan een situatie voordoet waarbij het ambt van burgemeester met spoed waargenomen moet 

worden, is het goed om extra waarneming van het ambt van burgemeester geregeld te hebben.   
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Beoogd effect 

Voorkomen dat het ambt van burgemeester niet waargenomen kan worden in het geval van verhindering 

of ontstentenis van alle wethouders.   

 

Argumenten 

1. Het is wenselijk dat een raadslid het ambt van de burgemeester kan waarnemen in de situatie dat 

alle wethouders verhinderd zijn.   

2. Nu de waarnemend voorzitter van de raad de burgemeester als voorzitter van de raad waarneemt 

bij raadsvergaderingen ligt het in de rede dat deze of - bij verhindering of ontstentenis van deze - 

diens plaatsvervanger(s) het ambt van de burgemeester waarneemt bij verhindering of 

ontstentenis van alle wethouders.  

 

Kanttekeningen 

- 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

- 

 

Uitvoering 

- 

 

Planning 

- 

 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er zal mededeling worden gedaan van de waarneming op officiëlebekendmakingen.nl en in het 

Weekblad West Betuwe.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

De secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans  Harry Keereweer                                                                                              
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Raadsbesluit 
 

 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van 24 september; 

 

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

 

besluit:  

 

dat de plaatsvervangend voorzitter van de raad of – in geval of verhindering van deze – diens 

plaatsvervangers het ambt van de burgemeester waarneemt in geval van verhindering of ontstentenis 

van alle wethouders.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 november 2019, nummer 17, 

 

 

De griffier, de voorzitter, 

 

 

 


