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1. Voorstel 

Over te gaan tot: 

a. Benoeming als plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer H. Haze 

b. Benoeming als voorzitters van de raadscommissie de heren C.J.H. Ubels en Y.P. Lutterop 

c. Benoeming als plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissie de heren A.D. Bosscher 

en M.W. van der Meijden 

d. Benoeming als voorzitter van de auditcommissie de heer M. Kluit 

e. Benoeming als leden van de agendacommissie (volgt uit a, b en d); de heren H. Haze, 

C.J.H. Ubels, Y.P. Lutterop en M. Kluit 

 

2. Inleiding 

 

De burgemeester is de voorzitter van de raad. Na de installatie van de raadsleden in de nieuwe 

gemeenteraad, dient een plaatsvervangend voorzitter van de raad te worden benoemd. De 

gemeenteraad dient te bepalen wie bij ontstentenis van de raadsvoorzitter/burgemeester als diens 

plaatsvervanger fungeert. De plaatsvervangend voorzitter van de raad moet een raadslid zijn. (zie 

artikel 77 Gemeentewet) 

De gemeente Midden-Groningen heeft meerdere commissies die gevraagd en/of ongevraagd advies 

geven en de besluitvorming door de raad voorbereiden. Te weten: de raadscommissie 

(oordeelsvormende vergadering), de agendacommissie en de auditcommissie. De leden van de raad 

worden in dit raadsvoorstel gevraagd over te gaan tot de benoeming van de plaatsvervangende 

voorzitter van de raad, de  (plaatsvervangende) voorzitters van de raadscommissie en de 

benoeming van de leden van de agendacommissie (zie artikel 3 Reglement van orde voor de 

vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Midden-Groningen 2018). 
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3. De procedure 

 

In het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

gemeenteraad Midden-Groningen 2018”  is in artikel 20 een procedure opgenomen betreffende 

stemming over personen.  

 

Er wordt vanuit gegaan dat alle voorgedragen leden, voorzitters en plaatsvervangende voorzitters 

bij acclamatie benoemd zullen worden. De namen zijn op de datum van publicatie van de stukken 

nog niet bekend. Dit zal op een later tijdstip alsnog bij de stukken worden gevoegd. 

 

De fractievoorzitters worden gevraagd om, indien men gebruik wil maken van de mogelijkheid een 

andere kandidaat voor te dragen, de naam/namen van de voorgedragen kandidaat/kandidaten 

uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bekend te maken aan de raadsgriffier, met daarbij 

de vermelding welke functie het betreft. Indien er sprake is van meerdere kandidaten wordt 

gestemd middels identieke stembriefjes. 

 

 

 

 

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Waarnemend burgemeester 

 

 

 

  

 

 

 


