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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Op grond van artikel 77 Gemeentewet is de raad bevoegd tot het belasten met de waarneming van 

het voorzitterschap van de raad (vaak aangeduid: "plaatsvervangend voorzitter"): 

 

Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt het voorzitterschap van de raad in dat 

geval in eerste instantie waargenomen door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden 

van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van 

hen. De raad kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten. 

 

In 2018 zijn vanuit uw raad zowel een eerste als een tweede plaatsvervangend voorzitter van de 

raad benoemd. Nu het raadslid dat de eerste plaatsvervangend voorzitter was geen deel meer 

uitmaakt van de raad stelt de agendacommissie voor om de vacante positie in te vullen.  

In Maastricht is de plaatsvervangend voorzitter tevens voorzitter van de agendacommissie.  

 

 

Beslispunten 

Over te gaan tot het belasten met de waarneming - bij verhindering of ontstentenis van de 

burgemeester als voorzitter van de raad - door het langstzittende lid van de raad, en daarmee te 

voorzien in de invulling van de vacante positie van eerste plaatsvervangend voorzitter. 
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1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

De burgemeester is uit hoofde van haar functie voorzitter van de gemeenteraad. Op grond van artikel 

77 Gemeentewet wordt het voorzitterschap van de raad bij verhindering of ontstentenis van de 

burgemeester waargenomen. De plaatsvervangend voorzitter is op basis van het Reglement van 

Orde gemeenteraad Maastricht tevens voorzitter van de agendacommissie.  

 

Op basis van de som van de termijnen als raadslid is de heer Steijns thans het langstzittende 

raadslid. Hij wordt dan ook thans belast met de waarneming als bedoeld in artikel 77 Gemeentewet, 

en is daarmee ook de eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad en voorzitter van de 

agendacommissie.    

 

2. Gewenste situatie. 

Door het raadsvoorstel wordt voorzien in de waarneming van het voorzitterschap van de raad bij 

verhindering of ontstentenis van de burgemeester, en is daarmee de vacante positie van eerste 

plaatsvervangend voorzitter ingevuld.  

 
 

De griffier,       De voorzitter, 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

organisatieonderdeel Raadsgriffie, no. 2021.35684; 

 

gelet op artikel 77 Gemeentewet 

 

BESLUIT: 

 

Over te gaan tot het belasten met de waarneming - bij verhindering of ontstentenis van de 

burgemeester als voorzitter van de raad - door het langstzittende lid van de raad, en daarmee te 

voorzien in de invulling van de vacante positie van eerste plaatsvervangend voorzitter. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 21 december 

2021. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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