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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Benoeming 1e en 2e waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. Te benoemen als 1e plv. voorzitter van de raad: …..

2. Te benoemen als 2e  plv. voorzitter van de raad: …..

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

SAMENVATTING
De raad voorziet na de verkiezingen in een aantal (tijdelijke) benoemingen zodat de raad zijn 
reguliere taken kan vervullen.

AANLEIDING
Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Op 29 maart jl. 
werden de benoemde raadsleden toegelaten tot de gemeenteraad. Vanwege de nieuwe 
samenstelling van de raad is het nodig dat wordt voorzien in de vervulling van een aantal 
functies. Op 5 april en op 13 april jl. is het presidium bijeengekomen om over de invulling van 
de functies te spreken. Tijdens deze vergaderingen zijn de voordrachten gedaan. 

DOEL
Borging van de continuïteit van het functioneren van de gemeenteraad.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL
Ad 1 en ad 2:  
Artikel 77 lid 1 van de Gemeentewet bepaalt dat het voorzitterschap van de raad bij 
verhindering of ontstentenis van de voorzitter van de raad wordt waargenomen door het 
langstzittende lid van de raad. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming 
belasten. Het criterium is gebaseerd op het aantal ‘dienstjaren’ als raadslid en niet op het 
aantal leeftijdsjaren. Het langstzittende lid van de gemeenteraad van Bergen heeft afgezien 
van een benoeming als waarnemend voorzitter. Drie andere kandidaten hebben zich 
gemeld.
Dit zijn:
Mevrouw A. Otto
Mevrouw M. van Kranenburg
De heer P. van Huissteden

Tijdens de vergadering zal er over deze personen worden gestemd. 
Kort gezegd is de procedure daarvoor als volgt:

Stemming over personen is geheim en geschiedt schriftelijk (artikel 28 en 31 gemeentewet).

Artikel 40 RvO: Stemming over personen: 
Bij stemming over personen benoemt de voorzitter drie leden van de raad tot stembureau. 
De leden van de raad moeten een stembriefje invullen. De leden van het stembureau 
brengen verslag uit van de stemmingen.
Griffier begeleidt.

Artikel 41 RvO: Herstemming over personen
Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt 
tot een tweede stemming overgegaan.
Is er ook dan geen volstrekte meerderheid, vindt een derde stemming plaats tussen de 
personen met de meeste stemmen. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over 
meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen 
welke twee personen de derde stemming plaatsvindt.
Staken de stemmen (bij tussenstemming of derde stemming) dan beslist terstond het lot.

PARTICIPATIE
Dit raadsvoorstel wordt op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt.
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DUURZAAMHEID:
N.V.T.

FINANCIËN
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit raadsvoorstel.

RISICO’s/kanttekeningen
Om de continuïteit van het raadswerk te waarborgen wordt tot deze benoemingen over 
gegaan. 

UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
N.V.T.

BIJLAGEN
Geen

ACHTERLIGGENDE DOCUMETEN
Geen

Bergen, 28 april 2022, op voordracht van het presidium van de gemeenteraad van Bergen,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg     L.Hj. (Lars) Voskuil
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