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 2018 raadsvoorstel   

Resultaatteam:

  

Griffie  Leiderdorp, 15 mei 2018 

Onderwerp: Benoeming plaatsvervangend 

voorzitters raad en (plv) 

voorzitters politiek forum  

 Aan de raad.  

 

 

*Z0170D19A02* 
Beslispunten 

Te benoemen tot:  

 eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad: 

mevrouw J.M. Hofman-Züter 

 tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad: 

de heer H.K. Langenberg 

 voorzitters van het politiek forum: 

de heer H.K. Langenberg 

vacature 

 plaatsvervangend voorzitters van het politiek forum: 

mevrouw J.M. Hofman-Züter 

vacature 

 

1 SAMENVATTING  

Door het benoemen van (plaatsvervangend) voorzitters van de raad en het politiek forum wordt de 

voortgang van het democratisch proces gewaarborgd. 

 
2 Inleiding 

Artikel 9 van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester voorzitter is van de raad. In artikel 77 

van diezelfde wet is geregeld dat bij afwezigheid van de burgemeester het langstzittende raadslid 

de voorzittersrol op zich neemt. De raad kan ook een ander raadslid met die rol belasten. Net als in 
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de vorige raadsperiode is de vacature voor eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter 

opengesteld. De eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad krijgt tevens de rol van voorzitter 

van het presidium. Ook is hij/zij de vertegenwoordiger van de raad die het eerste aanspreekpunt 

voor de griffier is.  

 
Voor de vacature van plaatsvervangend voorzitter van de raad heeft zich 1 persoon aangemeld: 

mevrouw J.M. Hofman-Züter. Deze kandidaat heeft zich tijdens het politiek forum van 14 mei 

gepresenteerd.  Voor de vacature van tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad heeft de 

heer H.K. Langenberg zich aangemeld.  

 

Artikel 82 lid 4 van de Gemeentewet regelt dat een raadslid voorzitter van een raadscommissie, in 

Leiderdorp het politiek forum, is. Voor deze voorzittersrol heeft zich 1 persoon aangemeld: de heer 

H.K. Langenberg. Voor de tweede voorzitter van het politiek forum staat nog een vacature open. 

Voor de plaatsvervangend voorzittersrol van het politiek forum heeft zich 1 persoon aangemeld: 

mevrouw J.M. Hofman-Züter. Voor de tweede plaatsvervangend voorzitter van het politiek forum 

staat nog een vacature open.  

 

3 Beoogd effect 

Het waarborgen van de voortgang van het democratisch proces. 

 

4 Argumenten 

Door het benoemen van voldoende (plaatsvervangend) voorzitters is er altijd iemand als voorzitter 

beschikbaar. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het is de bedoeling dat de (plaatsvervangend) voorzitters onderling hun vervanging regelen.  
 
 

6 Communicatie 

Alle kandidaten hebben zich in het politiek forum van 14 mei 2018 gepresenteerd.  

 
7 Financiën 

n.v.t. 
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8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

 

de griffier,  

 

mevr. J.C. Zantingh  

 
 


