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 voorstel benoeming presidium 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. Een plaatsvervangend voorzitter van de raad te benoemen. 
2. Vijf voorzitters voor de commissie van de raad; zij zijn tevens plaatsvervangend voorzitter 

van de raad.  
3. De plaatsvervangend voorzitter van de raad en de commissievoorzitters vormen het 

presidium. 
 
 INHOUD 
 
 Inleiding 
 Op verzoek van de fractievoorzitters wordt nu voorzien in een nieuw presidium.  
 Artikel 5 van het Reglement van orde van de raad bepaalt dat de raad een presidium heeft.  
 De raad benoemt de voorzitters van de commissie. In datzelfde Reglement van orde wordt 
 nader ingegaan op de taken en de bevoegdheden van het presidium.  
 Verder bepaalt artikel 77 van de Gemeentewet dat bij verhindering of ontstentenis van de  
 burgemeester het voorzitterschap van de raad waargenomen wordt door het langstzittende lid 
 van de raad. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten, aldus dit 
 artikel.  
 
 Argumenten 
 Plaatsvervangend voorzitter van de raad. 
 De raad kan een lid met de waarneming belasten. Wij vinden het wenselijk, dat de raad in volle 
 vrijheid kan beslissen wie van zijn leden met de waarneming van het voorzitterschap wordt 
 belast, als de burgemeester niet aanwezig is. Aan een dergelijke keuze kunnen meerdere 
 redenen ten grondslag liggen.  
 De plaatsvervangend voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het presidium. 
 

Voorzitters van de raadscommissies.  
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat het werken met meer dan één voorzitters  
voordelen heeft. Niet alleen kan bij afwezigheid van een voorzitter een ander voorzitten, ook 
kan bij een sterke inhoudelijke inbreng van één van de voorzitters een beroep worden gedaan 
op één van de andere voorzitters. Bij het vaststellen van de agenda in het presidium kan 
daarop al worden geanticipeerd.  
De plaatsvervangend voorzitter van de raad is ook  inzetbaar als commissievoorzitter.  

 
 Het presidium 
 
 
 D. Petrusma     M.T.C. Plasschaert,  
 Griffier     lid presidium     
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