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Registratienummer: 

 

RVO18.0043 Portefeuillehouder: presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:         

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

F.V.A. Hoogervorst 

(0223) 67 8102 

f.hoogervorst@denhelder.nl 

Onderwerp:  Voorstel tot het belasten van raadsleden met de waarneming van het voorzitterschap 

van de raad bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester. 

 

 

Gevraagd besluit: 

Het belasten van raadsleden met de waarneming van het voorzitterschap van de raad bij verhindering of 

ontstentenis van de burgemeester. 

 

Publiekssamenvatting 

Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt, voor wat het voorzitterschap van de raad 

betreft, waargenomen door een raadslid. Als de raad hierover niets regelt, dan geschiedt de waarneming door 

het langstzittende raadslid. De raad kan er echter ook voor kiezen leden aan te wijzen die met de waarneming 

worden belast. 

 

Inleiding 

Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een door het college 

van burgemeester en wethouders aan te wijzen wethouder. Het voorzitterschap van de raad wordt echter sinds 

de dualisering van het gemeentebestuur waargenomen door een raadslid. De raad kan leden uit zijn midden 

belasten met deze waarneming. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met het zorgen voor een adequate vervanging van de burgemeester als voorzitter van de raad wordt de 

continuïteit van de raadswerkzaamheden geborgd. 

 

Kader 

In artikel 77 van de Gemeentewet is de waarneming van de burgemeester geregeld. 

 

Argumenten 

Zoals eerder is opgemerkt kan de raad er ook voor kiezen geen waarnemend voorzitters aan te wijzen. In dat 

geval wordt de burgemeester in zijn rol als raadsvoorzitter waargenomen door het langstzittend raadslid.  

Als meer raadsleden dezelfde zittingsduur hebben, dan wordt de waarnemersrol toebedeeld aan het oudste 

raadslid van hen in jaren. Het verdient echter aanbeveling om te komen tot een aanwijzing, omdat hierbij ook 

een afweging kan worden gemaakt met betrekking tot de benodigde kwaliteiten voor het voorzitterschap. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Er is verder geen onderzoek gedaan naar het maatschappelijk draagvlak. Het besluit tot het aanwijzen van 

waarnemend voorzitters van de gemeenteraad is niet referendabel. Benoemingen en functioneren van 

personen zijn namelijk uitgesloten in artikel 2, lid i, van de Referendumverordening 2012. Dit voorstel heeft geen 

aspecten met betrekking tot duurzaamheid. 

 

Financiële consequenties 

Het voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

Aan de benoemde leden zal via de gebruikelijke wegen (Raad en Daad, website e.d.) bekendheid worden 

gegeven. 
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Realisatie 

De waarnemend voorzitters zullen een training krijgen, zodat zij hun taak goed kunnen uitvoeren.  

 

 

 

Den Helder, 23 april 2018 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


