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Onderwerp

Initiatiefvoorstel FVO benoemen eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitter

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om een eerste en tweede
waarnemend raadsvoorzitter te benoemen.

2. Eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen.

Inleiding

Op grond van artikel 77 lid t van de Gemeentewet wordt het voorzitterschap van de raad
bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester waargenomen door het
langstzittende lid van de raad. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming
belasten.

Beoogd effect/doel

De heer P.J.H. Sijben te benoemen tot eerste waarnemend raadsvoorzitter en mevrouw
C.l.C. Jacobs-Verstappen te benoemen tot tweede waarnemend raadsvoorzitter voor de
raadsperiod e 2OLB-2022.

Argumenten

Het FVO stelt voor om tot eerste waarnemend raadsvoorzitter te benoemen de heer P.J.H.
Sijben. Hij is ook het langstzittende raadslid. Voorgesteld wordt als tweede waarnemend
raadsvoorzitter mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen te benoemen. Zij is na dhr. Sijben het
langstzittende raadslid. Een benoemingsbesluit zou derhalve overbodig zijn. Het FVO hecht
er echter aan deze personen expliciet te benoemen en daarmee de benoeming in beide
belangrijke functies een formeel karakterte geven. Beide personen zijn bereid deze
functie op zich te nemen.
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Kanttekeningen en risico's

Uw college kan ingevolge aftikel L4Tavan de Gemeentewet en op grond van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
wensen en bedenkingen ter kennis van de raad brengen"

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen. De eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitter
ontvangen geen extra vergoeding voor hun werkzaamheden. Op grond van artikel Ba van
het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden ontvangt een lid van de raad, dat meer
dan dertig dagen onafgebroken het voorzitterschap van de raad waarneemt, voor die tijd
een toeslag van 8olo van zijn vergoeding als lid van de raad en van zijn
onkostenvergoeding.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Com mu n icatie/ participatie

Het eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitterschap wordt op de website vermeld en
aan betrokkenen medegedeeld.

Overleg gevoerd met

Niet van toepassing

Bijlagen:

Geen.
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