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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Waarneming raadsvoorzitterschap

Gemeenteraad 
19 november 2020

Zaaknummer
149483
 

Portefeuillehouder
 

 Openbaar

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

 

 

Geadviseerd besluit
1. Het raadslid E.M. Piena 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 E.M. Piena te benoemen tot plaatsvervangend lid van de commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Voorzien dient te worden in de vacatures:

a. Waarnemer van het voorzitterschap van de raad, tevens waarnemer van de burgemeester bij 
verhindering of ontstentenis van alle collegeleden.

b. Plaatsvervangend lid van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven.

Beoogd effect
De vervulling van de twee vacatures.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1. Met de belasting is er weer een eerste vervanger van de raadsvoorzitter.

2.1. Met de benoeming heeft de commissie weer een plaatsvervangend lid.

Overleg gevoerd met
De fractievoorzitters

Kanttekeningen
In artikel 14 van de Verordening klachtenbehandeling gemeente Ridderkerk 2020 is opgenomen dat 
de eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter, naast de raadsvoorzitter en de voorzitter van de 
werkgeverscommissie griffie Ridderkerk, lid is van de commissie die namens de raad klachten 
behandelt over de gemeenteraad, de raadsvoorzitter of over de griffier. Een aparte benoemen of 
aanwijzing tot lid is niet nodig.

Uitvoering/vervolgstappen
De heer E.M. Piena, die de genoemde functies gaat vervullen, ontvangen een afschrift van het 
raadsbesluit en zijn functies worden vermeld in het overzicht nevenfuncties (onbezoldigd).

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
Voor het vervullen van genoemde functies ontvangt het betrokken raadslid geen extra vergoeding.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het besluit wordt vermeld in De Blauwkai in de rubriek 'Berichten uit de raad'.
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
19 november 2020

Zaaknummer:
149483

Onderwerp:
Waarneming 
raadsvoorzitterschap

:

:

gelet op 

het bepaalde in artikel 77 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van de griffier van 12 oktober 2020.; 

BESLUIT:

1. Het raadslid E.M. Piena 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 E.M. Piena te benoemen tot plaatsvervangend lid van de commissie voor het 
onderzoek van de geloofsbrieven.


