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Raadsvergadering d.d. 15 juni 2010 agendapunt  12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 mei 2010 
 
Onderwerp:          Plaatsvervangend voorzitterschap gemeenteraad 
 
Portefeuillehouder:   nvt 
Behandelend ambtenaar: Dhr. j.l. de jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 606 
E-mail adres:   j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 Over gaan tot benoeming plaatsvervangend voorzitters gemeenteraad.
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   

 
Toelichting 
 

Artikel 77 van de Gemeentewet zegt, dat bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester het 
voorzitterschap van de raad 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. 
In uw vergadering van 11 maart 2010 heeft uw raad ingestemd met een tijdelijke invulling van deze 
functie door raadslid de heer A. Kalk. 
 
In het presidium van 3 mei jl. is gesproken over een definitieve invulling van het plaatsvervangend 
voorzitterschap. 
Daarover het volgende: 
“Dinsdagavond is het raadsavond”  in de gemeente Tynaarlo. Dit houdt in dat er naast de geplande 
raadsvergaderingen op de dinsdagavonden, de tussenliggende vrije dinsdagen vaak benut worden voor 
informatieavonden en opiniërende avonden voor en met de raad. Veelal zijn onderwerpen/punten aan de 
orde die later in tijd in de raad worden besproken. Ook externe partijen worden op deze avonden 
uitgenodigd om informatie of hun visie in de voorbereiding in en met de raad te delen.  
Deze informatie kenmerken zich door laagdrempeligheid en de mogelijkheid van ambtenaren/derden om 
toelichting te geven op de voorstellen/punten die aan de orde zijn. 
 
Verder heeft het presidium aangegeven het van belang te vinden dan er meerdere plaatsvervangers zijn 
die bij afwezigheid van de burgemeester als voorzitter van de raad, deze functie kunnen invullen en 
daarnaast ook het voorzitterschap van informatie- en opiniërende avonden op de dinsdagen voor de raad 
kunnen invullen. 
Tot nu toe zijn het de wethouders of is het de burgemeester die deze vergaderingen vanuit hun 
portefeuille leiden, maar dan ook de inhoudelijk informatie verstrekken. Het presidium stelt uit oogpunt 
van vergaderdiscipline voor om het (technisch) voorzitterschap van die avonden ook bij raadsleden te 
leggen. 
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Wat willen wij bereiken. 

Het doel om over te gaan tot het benoemen van meerdere plaatsvervangend voorzitters is om te 
voorkomen dat raadsvergaderingen en informatieavonden en opiniërende vergaderingen uitvallen als 
gevolg van de afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.   
 
Wat gaan wij hiervoor doen? 
 
Het presidium stelt uw raad voor om over te gaan tot benoeming van de volgende personen tot 
plaatsvervangend voorzitter: 
 

- Dhr. R. Prins (PvdA) 
- Dhr. W.K.N. van der Meij (D66) 
- Dhr. O.D. Rietkerk (GL) 
- Dhr. R.A. Kraaijenbrink (LT) 
- Dhr. J.J. van Heukelum (VVD) 
-  

De heer Kalk had al eerder te kennen gegeven de functie van plaatsvervangend voorzitter tijdelijk te 
zullen invullen, wat betekent dat zijn benoeming van 11 maart door uw raad kan worden ingetrokken. 
 

Wat mag het kosten en wat is de dekking?  

In overleg met de plaatsvervangend voorzitters kan hen een daartoe passende training worden 
aangeboden voor het leiden van vergaderingen. De eventuele kosten die daarmee gepaard gaan zijn 
binnen het budget van de gemeenteraad (4010600) op te vangen.  

 
Wanneer voeren wij het uit? 
 
Het raadsbesluit tot benoeming van het plaatsvervangend voorzitterschap treedt direct in werking.  
 
 
Namens het presidium, 
 
 
F.A. van Zuilen,    voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,   griffier   
 


