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Voorstel:

1. De heer L.M. Nijkamp te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en hem 
eveneens te belasten met de waarneming van het ambt van de burgemeester, bij ontstentenis van 
alle wethouders; 

2. Mevrouw M. Tempelman-Mulder te benoemen tot waarnemer in geval de heer Nijkamp verhinderd 
is zijn verplichtingen genoemd onder 1. te vervullen

 
 
Inleiding:
De gemeenteraad van Dalfsen heeft op 10 april 2006 de heer G. Kamperman benoemd tot 
plaatsvervangend voorzitter van de raad, dit met toepassing van artikel 77 van de Gemeentewet. 
Door het plotselinge overlijden van de heer Kamperman is het wenselijk dat de gemeenteraad een nieuwe 
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad aanwijst.
 
Beleidskader en rol gemeente:
Op grond van artikel 77, lid 1, van de Gemeentewet wordt het voorzitterschap van de raad, bij verhindering 
of ontstentenis van de burgemeester, 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 lid 2 van hetzelfde artikel wordt bepaald dat bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders het 
ambt van de burgemeester wordt 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. 
 
Uw raad heeft in het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
van de gemeente Dalfsen – 2008, in artikel 6 lid 3 bepaald dat het raadspresidium wordt voorgezeten door 
de plaatsvervangend voorzitter van de raad. 
 
Het presidium stelt u voor om de heer Nijkamp te belasten met de waarneming van het voorzitterschap van 
de raad bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester, als bedoeld in het eerste lid van artikel 77 
van de Gemeentewet; en met de waarneming van het ambt van de burgemeester bij verhindering of 
ontstentenis van alle wethouders, als bedoeld in het tweede lid van artikel 77 van de Gemeentewet. 



 
 
 

  

 
   

 

Qualitate qua is de heer Nijkamp, na benoeming door uw raad tot plaatsvervangend voorzitter, dus ook de 
voorzitter van het raadspresidium. 
 
Ook stelt het presidium u voor om mevrouw Tempelman-Mulder te belasten met de waarneming van de 
taken genoemd in de leden 1. en 2. van artikel 77 van de Gemeentewet bij verhindering of ontstentenis van 
het lid Nijkamp. 
Bij verhindering of ontstentenis van de heer Nijkamp zal mevrouw Tempelman-Mulder, q.q., ook belast 
worden met de waarneming van het voorzitterschap van het raadspresidium. 
 
Artikel 35 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van 
de gemeente Dalfsen – 2008 bepaalt dat indien er over personen gestemd moet worden, dit gebeurt met 
stembriefjes. De voorzitter zal ter vergadering een commissie van stemopneming benoemen. 
 
Alternatieven:
Uit de redactie van artikel 77 van de Gemeentewet volgt dat als uw raad geen gebruik maakt van de 
mogelijkheid om een ander lid met de waarneming te belasten deze op grond van de wet komt te liggen bij 
het langstzittende lid van de raad. In het geval er meerdere leden even lang zitting hebben, wordt de 
oudste in (leeftijds)jaren belast met de waarneming.
 
Financieel kader:
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel aan uw raad.
 
Communicatie:
Communicatie van dit besluit zal plaatsvinden via de gebruikelijke kanalen.
 
 
Het presidium van de gemeenteraad van Dalfsen,  
 
de plaatsvervangend voorzitter, de griffier,  
M. Tempelman-Mulder    H.C. Lankman 

 


