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Raadsvoorstel 
 

Datum vergadering : 26 april 2022 

Registratienummer : RV2022/071 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : Benoeming 1e en 2e  plaatsvervangend voorzitter raad West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Benoeming 1e en 2e  plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad West Betuwe voor de periode 2022-

2026 

 

Beslispunten 

over te gaan tot benoeming van een 1e en 2e plaatsvervangend 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 één raadslid tot 

plaatsvervangend 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.  

 

Bij verhindering of ontstentenis van zowel de burgemeester als de plaatsvervangend voorzitter van de 

gemeenteraad, dient er ook in waarneming te worden voorzien. Hiervoor benoemt uw raad uit zijn 

midden één raadslid tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad 

 

Vanuit het fractievoorzittersoverleg is de wens naar voren gekomen om in West Betuwe de 1e 

plaatsvervangend voorzitter van de raad te benoemen vanuit een van de oppositie partijen. 

 

Besluitgeschiedenis 

In de vergadering van 30 maart jl is reeds voorzien in het plaatsvervangend voorzitterschap, door de 

benoeming van Gian Bareman. In het raadsvoorstel (RV2022/053) is echter al aangegeven dat dit een 

tijdelijke invulling betreft. Vanuit het overleg met de lijsttrekkers voorafgaand aan de 

gemeenteraadsverkiezingen, is de wens geuit de functie van plaatsvervangend voorzitter van de 

gemeenteraad in te vullen door een raadslid uit een niet-coalitiepartij. Nu duidelijk is welke partijen een 

coalitie hebben gevormd, wordt volgens afspraak de invulling van deze positie opnieuw aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 
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Beoogd effect 

Benoeming plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad West Betuwe. 
 

Argumenten 

Conform het bepaalde in artikel 77 lid 1 van de Gemeentewet benoemt de raad een plaatsvervangend 

voorzitter van de gemeenteraad. 

 

 

 

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 

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

2). 

 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 
- 

 

Uitvoering 

- 

 

Planning 

- 

 

Evaluatie 

- 

 

Communicatie 

Er wordt mededeling gedaan van de benoeming in de gemeentelijke publicatie in het Kontakt West 

Betuwe. Daarnaast wordt de benoeming opgenomen in het Raadsinformatiesysteem. Hij/zij is daarna 

als zodanig bereikbaar voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voor contact. 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

griffier,    voorzitter, 

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 
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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; 

 

besluit: 

 

1. over te gaan tot  benoeming van Rita Boer Rookhuiszen (D66) OF Henk de Man (DB) OF 

Lourens van Bruchem (SGP) tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad West 

Betuwe. 

2. over te gaan tot  benoeming van Rita Boer Rookhuiszen (D66) OF Henk de Man (DB) OF 

Lourens van Bruchem (SGP tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad West 

Betuwe. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 26 april 2022, nummer 2022/071, 

 

 

 

de griffier,                       de voorzitter, 

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 

 

 

 


