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1. Voorstel 

a. Te Benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer M.W. van der Meijden; 

b. Te Benoemen als lid van de agendacommissie (volgt uit a) de heer M.W. van der Meijden; 

c. Te benoemen als lid van de agendacommissie mw. M.E. Bosman; 

d. Te Benoemen als lid van de vertrouwenscommissie de heer M. Ploeger; 

e. Te Benoemen als lid van de auditcommissie de heer M. Paapst. 

 

2. Inleiding 

De burgemeester is de voorzitter van de raad. 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). Met 

het vertrek van dhr. Haze als raadslid voor de fractie GemeenteBelangen moet deze functie 

opnieuw worden ingevuld. De plaatsvervangend raadsvoorzitter is volgens het Reglement van Orde 

en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Midden-Groningen 2018 voor de raad tevens 

lid van de agendacommissie, dus ook deze functie moet weer worden ingevuld. Om het evenwicht 

tussen coalitie en oppositie in de agendacommissie te waarborgen wordt voorgesteld om Mw. 

Bosman als extra lid van de agendacommissie te benoemen. Dhr. Haze was verder lid van de 

vertrouwenscommissie, ook hier is nu een vacature ontstaan die gelet op artikel A1 van de 

verordening op de vertrouwenscommissie Midden-Groningen wordt ingevuld. 

Als gevolg van het vertrek van dhr. Renkema als raadslid voor D66 is er een vacature ontstaan in de 

auditcommissie, waarvan dhr. Renkema lid was. Deze vacature wordt op grond van artikel 3 van de 

verordening betreffende de auditcommissie voor de gemeente Midden-Groningen weer ingevuld.  
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De raad wordt in dit raadsvoorstel gevraagd over te gaan tot: 

a. benoeming van een nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de raad,  

b. benoeming van deze plaatsvervangend raadsvoorzitter als lid van de agendacommissie; 

c. benoeming van een extra lid in de agendacommissie; 

d. benoeming van een nieuw lid in de vertrouwenscommissie; 

e. benoeming van een nieuw lid in de auditcommissie. 

 

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 in afstemming met het fractievoorzittersoverleg vanuit gegaan dat de voorgedragen 

personen bij acclamatie benoemd zullen worden.  

 

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

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

burgemeester  
 

 

  

 

 

 


