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Voorstel 
 

De in bijlage 1 genoemde functies vervullen door benoeming van de daarbij vermelde raadsleden. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
Na de raadsverkiezingen dient de raad in verschillende functies, die vacant zijn gekomen vanwege de 
afgelopen raadsverkiezingen, opnieuw personen te benoemen. 
 
Argumentatie
Over de invulling van de functies is overlegd met de coalitie- en oppositiepartijen. 
 
De vervanging van de burgemeester als raadsvoorzitter is geregeld in artikel 77, lid 1 van de 
Gemeentewet. De regeling kent twee mogelijkheden: 
• bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door het 

langst zittende raadslid, en als twee of meer raadsleden even lang zitting hebben, 
dan gebeurt de waarneming door de oudste in jaren van hen; 

• de raad kan een ander raadslid met de waarneming belasten. 
De eerste mogelijkheid is in beeld als de raad geen gebruik maakt van de tweede mogelijkheid. In Huizen 
is tot nu toe altijd gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid, zo ook dit keer. 
 
De verordening op de raadscommissies bepaalt over de benoeming van de (plv.) voorzitter van een 
raadscommissie het volgende: “De voorzitters en hun plaatsvervangers worden door de raad uit zijn 
midden benoemd. De voorzitter heeft geen stem in de vergadering.” 
Huizen kent vier raadscommissies: de commissie Sociaal Domein, de commissie Fysiek Domein, de 
commissie Algemeen Bestuur en Middelen en de Jaarrekeningcommissie. De laatste komt in de praktijk 
tot nu toe alleen bij elkaar aan het begin van het jaar en in de maand mei of juni i.v.m. de voorbereiding op 
de raadsbehandeling van de jaarrekening. 

 
De evaluatiecommissie is de commissie die jaarlijks een evaluatiegesprek voert met de burgemeester. 
Deze commissie is tevens de werkgeverscommissie voor de griffie, aldus lid 2 van het “delegatiebesluit 
werkgeverschap raad” (bijlage 2). Als werkgeverscommissie oefent deze commissie alle 
werkgeversbevoegdheden van de raad uit, met een enkele uitzondering (bijvoorbeeld benoeming, 
schorsing en ontslag griffier). 

 



 - 2 - 
 
 
 

 

Over de samenstelling van de evaluatiecommissie bepaalt artikel 3 van de “Verordening 
evaluatiegesprekken van de raad met de burgemeester” het volgende: 
 

1. De leden van de commissie worden door de raad uit zijn midden gekozen.  
2. De commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden van de raad. 
3. De benoeming tot commissielid geldt voor de duur van de zittingsperiode van de 

raad. 
4. De leden van de commissie kunnen geen ander raadslid als plaatsvervanger 

aanwijzen voor hun werkzaamheden als commissielid. 
5. Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een commissielid kiest de raad een 

plaatsvervanger. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing.
 
Alternatieven
Niet van toepassing.
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing.
 
Beslistermijn
In de raad van 21 april a.s. in verband met de start van de reguliere vergadering van alle commissies en 
de raad. 
 
Financiële paragraaf
Niet van toepassing.

 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
Zie hiervoor onder de kop “Argumentatie”
 
Collegeprogramma
Niet van toepassing.
 
Begroting
Niet van toepassing.
 
Eerdere besluiten
Niet van toepassing.
 
Voorgeschreven procedure
Als de raad zonder meer kan instemmen de benoeming van de kandidaten in de functies, dan kunnen de 
betreffende personen bij acclamatie  worden benoemd. Een stemming kan dan dus achterwege blijven. 
Als om een stemming over de invulling van één of meerdere functies wordt gevraagd dan zal over de  
invulling van die functie(s) schriftelijk worden gestemd. Bij die stemming kunnen de raadsleden dan op  
het stembriefje ook de naam van een ander raadslid vermelden dan de naam van degene die zich voor de  
functie kandidaat heeft gesteld. Het raadslid dat dan de meeste stemmen verkrijgt zal worden benoemd in 

 de betreffende functie.

Kader- en beleidsnota’s
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie
Niet van toepassing.



 

 
Bijlagen
1. Overzicht van door de raad te vervullen functies door benoeming van de daarbij genoemde personen 
2. Delegatiebesluit werkgeverschap raad 
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B. Postma  


