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Raadsvoorstel

Registratienummer: 1426993

Datum voorstel 5 april 2018 Portefeuillehouder: Van Beek

Commissie Gemeenteraad: 17 april2017

Onderwerp:
Benoemen vicevoorzitters van de gemeenteraad

Toelichting:
Voor de nieuwe bestuursperiode moet de gemeenteraad een vicevoorzitter van de raad

benoemen.

De vicevoorzitter van de raad vervangt zo nodig de voorzitter van de raad bij afiruezigheid dan

wel bij ondeniverpen die de portefeuille van de burgemeester betreffen op de agenda van de

raad. Daarnaast levert de vicevoorzitter een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de

integriteit en kwaliteit van de besluitvorming in de gemeenteraad. Bij afwezigheid van alle

wethouders is de vicevoorzitter van de raad ook de eerste vervanger van de burgemeester.

ln het 1e lid van artikel 77 van de Gemeentewet is geregeld, dat bij verhindering of
ontstentenis van de burgemeester het voorzitterschap van de raad wordt waargenomen door
het langstzittende lid van de raad. lndien 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.

ln de voorgaande bestuursperiode is het langstzittende raadslid, de heer De Lange, benoemd

tot vicevoorzitter. ln januari 2018 heeft de raad de heer Vinke benoemt tot 2" vicevoorzitter

van de raad, specifiek voor de behandeling van onderwerp bestuurlijke fusie.

Het is wenselijk om deze opzet in de nieuwe bestuursperiode voort te zetten en twee

vicevoorzitters te benoemen, zonder de beperking die gold voor de 2" vicevoorzitter.

ln de vergadering van het raadspresidium van 3 april is gesproken over de kandidaatstelling

voor deze functies in die zin, dat de nestor de heer De Lange kandidaat wordt gesteld voor de
functie van 1" vicevoorzitter en de heer Vinke kandidaat wordt gesteld voor de functie van 2"

vicevoozitter. Dit voor zover de kandidaten zich hiervoor beschikbaar stellen. De heren

De Lange en Vinke hebben naderhand medegedeeld hiervoor beschikbaar te zijn.

Deze kandidaatstelling staat, zoals dat ook geldt bij de andere voorstellen, niet in de weg dat
dit nog kan wijzigen of zich andere kandidaten melden. Dit kan tot het moment waarop tot de
besluitvorm ing wordt overgegaan.
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Voorstel:
De heer N.C.M. de Lange benoemen tot 1" vicevoorzitter en de heer H.J. Vinke tot2"
vicevoorzitter van de raad

het raadspresidium,

A.J.M. van Beek
voorzitter
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 5 april 2018,

gelet op artikel 77,lid 1 van de Gemeentewet,

BESLUIT

de heer N.C.M. de Lange te benoemen tot 1" vicevoorzitter van de raad

de heer H.J. Vinke te benoemen tot 2'vicevoorzitter van de raad

en

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 17 april2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


