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Aan de raad, 

  

Onderwerp: Benoeming ondervoorzitter van de raad 

  

  

Voorstel: e e te benoemen tot ondervoorzitter van de raad 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

    
  

1 SAMENVATTING 

eeft de voorzitter van de raad laten weten dat hij zijn functie als 

ondervoorzitter van de raad neerlegt omdat hij de daaraan verbonden werkzaamheden niet 

kan combineren met zijn dagelijkse werk. 

Daarom dient een nieuwe ondervoorzitter van de raad benoemd te worden. 

Voorgesteld wordt e e te benoemen tot ondervoorzitter van de raad. (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2 INHOUD VOORSTEL 

Tijdens de raadsvergadering van 27 april 2010 is e e benoemd tot 

ondervoorzitter van de raad. 

De ondervoorzitter van de raad is tevens voorzitter van de vertrouwenscommissie die dit jaar is 

ingesteld in verband met de benoeming van een nieuwe burgemeester in de eerste helft van 

2013. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Op 4 december 2012 heeft NNN M de voorzitter van de raad meegedeeld dat hij deze 

functie neerlegt, omdat hij de daaraan verbonden werkzaamheden niet kan combineren met 

zijn dagelijkse werk. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

In verband hiermee wordt voorgesteld N e te benoemen tot nieuwe 

ondervoorzitter van de raad van Hof van Twente. 

Mocht ook e e verhinderd zijn dan wordt het ondervoorzitterschap 

uitgeoefend door de nestor van de raad N 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Artikel 9 van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester voorzitter is van de 

gemeenteraad. 

Artikel 77 van de Gemeentewet zegt ondermeer dat het voorzitterschap van de raad in 

voorkomende gevallen wordt waargenomen door het langstzittende lid van de raad, tenzij de 

raad besluit een ander lid van de raad daarmee te belasten.(ondervoorzitter van de raad). 
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4 COMMUNICATIE 

Na benoeming door de raad betrokkenen informeren evenals de Commissaris van de Koningin 

in de provincie Overijssel 

Het raadspresidium van Hof van Twente 

  

  

  

  

  

de griffier, de voorzitter, 

A.W. Averink drs. J.H.A. Goudt 

Registratienummer 407468 

Onderdeel programmabegroting Programma 1. Burger en bestuur 

Behandeld door Arend Averink, Griffie 

Datum besluitvorming presidium 7 december 2012 

Bilagen geen 
  

Ter inzage gelegde stukken geen       


