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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Waarneming raadsvoorzitterschap 

Gemeenteraad 
12 mei 2022

Zaaknummer
506125
 

Portefeuillehouder
 

 Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.v.straalen@ridderkerk.nl
 

 

 

Geadviseerd besluit
1. Het raadslid A.P.S. Ripmeester te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de 
raad, bij verhindering of ontstentenis  van de burgemeester. Dit raadslid tevens te belasten met de 
waarneming van het ambt van burgemeester bij verhindering of ontstentenis van alle collegeleden.

2. Het raadslid A.J. Rottier te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad, bij 
verhindering of ontstentenis van de burgemeester en de eerste waarnemer. Dit raadslid tevens te 
belasten met de waarneming van de burgemeester bij verhindering of ontstentenis van alle 
collegeleden en van het raadslid die als eerste waarneemt. 
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Raadsvoorstel
Inleiding
Nu een nieuwe raadsperiode is aangebroken, dient een besluit te worden genomen over de 
waarneming van het voorzitterschap van de raad, bij verhindering of ontstentenis van de 
burgemeester. 

Beoogd effect
Met het besluit wordt voorzien in de waarneming bij verhindering of ontstentenis. 

Relatie met beleidskaders
n.v.t.

Argumenten
1.1 Met dit besluit beslist uw raad welk raadslid als eerste belast wordt met het raadsvoorzitterschap, 
als de burgemeester is verhinderd. 
Artikel 77 Gemeentewet geeft aan dat het langstzittende lid (als dat meerdere zijn het oudste lid in 
jaren) met deze taak is belast, tenzij de raad een ander raadslid met deze taak belast. Met dit besluit 
maakt uw raad een eigen keus.

1.2. Met dit besluit beslist uw raad tevens welk raadslid als eerste belast wordt met de waarneming 
van het ambt van burgemeester als alle collegeleden zijn verhinderd. 
Met dit besluit maakt uw raad een eigen keus voor een waarnemer uit uw raad.

2.1 Met dit besluit beslist uw raad welk raadslid als tweede belast wordt met het raadsvoorzitterschap 
als de burgemeester en de eerste waarnemer zijn verhinderd. 
Artikel 77 Gemeentewet geeft aan dat het langstzittende lid (als daar meerdere van zijn het oudste lid 
in jaren) met deze taak is belast, tenzij de raad een ander raadslid met deze taak belast. Met dit 
besluit maakt uw raad een eigen keus.

2.2. Met dit besluit beslist uw raad  welk raadslid met de waarneming van het ambt van burgemeester 
is belast als alle collegeleden en ook het raadslid dat als eerste met deze waarneming is belast. 
Met dit besluit maakt uw raad een eigen keus voor een tweede raadslid dat met de waarneming wordt 
belast.

Overleg gevoerd met
De fractievoorzitters

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
De betrokken raadsleden worden vooraf op de hoogte gesteld als zij zullen moeten waarnemen.

Evaluatie/monitoring
n.v.t.

Financiën
Alleen wanneer de waarneming langer dan 30 dagen duurt, ontstaat het recht op een extra financiële 
vergoeding.

Juridische zaken
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
De betrokken raadsleden ontvangen een afschrift van het raadsbesluit. Het besluit wordt meegedeeld 
in de rubriek ‘Berichten uit de raad’ in de Blauwkai.
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
12 mei 2022

Zaaknummer:
506125

Onderwerp:
Waarneming 
raadsvoorzitterschap 

:

:

BESLUIT:

1. Het raadslid A.P.S. Ripmeester te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de 
raad, bij verhindering of ontstentenis  van de burgemeester. Dit raadslid tevens te belasten met de 
waarneming van het ambt van burgemeester bij verhindering of ontstentenis van alle collegeleden.

2. Het raadslid A.J. Rottier te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van de raad, bij 
verhindering of ontstentenis van de burgemeester en de eerste waarnemer. Dit raadslid tevens te 
belasten met de waarneming van de burgemeester bij verhindering of ontstentenis van alle 
collegeleden en van het raadslid die als eerste waarneemt. 


