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RAADSVOORSTEL 
2022/09.01 
 
 

  

Indiener: Presidium 

Datum:  6 september 2022 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester 

Portefeuille(s):  Algemeen bestuurlijke zaken 

Contactpersoon:  M.W. Bosma 

Tel.nr.:  06 2572 3567 E-mailadres: griffie@oudewater.nl 

 

Onderwerp: Benoeming plaatsvervangend voorzitters van de fora 

 

 
De raad besluit: 
 

te benoemen als plaatsvervangend voorzitters van de fora: 
a. de heer Gabriëls; 
b. mevrouw Van ’t Veen. 

 

Inleiding:  

De raad heeft op 21 april twee leden benoemd als voorzitters in de voorzitterspool, de voorzitters 
van de fora van de gemeenteraad. Het is wenselijk plaatsvervangend voorzitters te benoemen zodat 
vervanging bij verhindering beter gewaarborgd is. 
 
Het presidium draagt voor als plaatsvervangend voorzitters voor de fora mevrouw Van ’t Veen en de 
heer Gabriëls. 
 

 
De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikel 82 van de Gemeentewet, 
Artikel 4, eerste lid, van de Verordening op de fora van de gemeente Oudewater 2021 
 

 
Beoogd effect: 

Het aanwijzen van plaatsvervangend voorzitters van de fora van gemeenteraad. 
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Argumenten: 

Door het presidium is een uitvraag gedaan naar interesse voor onder andere het plaatsvervangend 
voorzitterschap van de fora. Voor deze laatste functie hebben de heer Gabriëls en mevrouw Van ’t 
Veen zich aangemeld. 
 
Door het presidium wordt voorgesteld om de heer Gabriëls en mevrouw Van ’t Veen als 
plaatsvervangend voorzitters toe te voegen aan de voorzitterspool van de fora. 
 

Kanttekeningen: 

De fora van de gemeenteraad Oudewater zijn raadscommissies in de zin van artikel 82 
Gemeentewet. Hier vierde lid van dit artikel bepaalt dat alleen raadsleden voorzitter zijn van een 
raadscommissie. De benoeming van de heer De Vor in de voorzitterspool, in het raadsbesluit van 21 
april 2022, is daarmee ongeldig. 
 

Financiën: 

Aan dit raadsvoorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Uitvoering: 

De griffier bewaakt een conforme uitvoering van het raadsbesluit. 

Communicatie: 

Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

Concept raadsbesluit. 
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