
Zaaknummer: 1316602

Raadsvergadering d.d. 21 juni 2022   agendapunt 14

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 15 juni 2022

Portefeuillehouder(s): n.v.t

Behandelend ambtenaar: I.Been
Doorkiesnummer: 733
E-mail adres: i.been@tynaarlo.nl
Bijlage(n):

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 
echter een ander lid van de raad met de waarneming belasten.

“Dinsdagavond is raadsavond”  in de gemeente Tynaarlo. Dit houdt in dat er naast de geplande 
raadsvergaderingen op de dinsdagavonden, de tussenliggende vrije dinsdagavonden vaak benut worden voor 
informatiemomenten en het opiniërend bespreken van onderwerpen/voorstellen voor en met de raad. Veelal zijn
onderwerpen/ punten aan de orde die later in tijd in de raad worden besproken. 
Deze informatie kenmerkt zich door laagdrempeligheid en de mogelijkheid van ambtenaren/ derden om 
toelichting te geven op de voorstellen/ punten die aan de orde zijn.

In het presidium van 7 juni  jl. zijn vanuit de fracties kandidaten voorgedragen voor het plaatsvervangend 
voorzitterschap. Het presidium heeft daarbij in ogenschouw genomen het van belang te vinden dan er meerdere
(4) plaatsvervangers zijn die bij afwezigheid van de burgemeester als voorzitter van de raad, deze functie 
kunnen invullen en daarnaast ook het voorzitterschap van raadsbijeenkomsten  op de dinsdagen voor de raad 
kunnen vervullen. 

Wat willen wij bereiken.
Het doel om over te gaan tot het benoemen van meerdere plaatsvervangende voorzitters is om te voorkomen 
dat raadsvergaderingen en informatieavonden en opiniërende vergaderingen uitvallen als gevolg van de 
afwezigheid van de (plv.) voorzitter.  



Wat gaan wij hiervoor doen?

Het presidium stelt uw raad voor om overgaan tot benoeming van de volgende personen tot plaatsvervangend 
voorzitter: 

- Mevrouw A. Lubbers
- De heer G. Pieters
- De heer H. van den Born
- De heer H. Middendorp

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,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite,             griffier

Raadsbesluit nr. 14

Betreft: Aanwijzen plaatsvervangende voorzitters gemeenteraad

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 7 juni 2022;

overwegende dat het gewenst is om bij afwezigheid van de burgemeester, te beschikken over 
plaatsvervangende voorzitters voor het leiden van raadsvergaderingen en informatieavonden en opiniërende 
vergaderingen van de gemeenteraad;

dat het gewenst is om over een viertal plaatsvervangende voorzitters te beschikken;  

gelet op artikel 77 van de gemeentewet;

B E S L U I T:

Benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

- Mevrouw A. Lubbers



- De heer G. Pieters
- De heer H. van den Born
- De heer H.L. Middendorp

Vries, 21 juni 2022

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,         voorzitter

R.J. Puite,              griffier
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