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MEMO 

 

 

Aan : Presidium 

c.c. :  

Van : Jan Hoek/Griffie 

Onderwerp : Gang van Zaken Afscheids- en Installatieraad 2018 

Ons kenmerk :  

Bijlage(n) :  

Datum : 2 maart 2018 

Verzenddatum :  

 

Er staan twee bijzondere raadsvergaderingen op de rol: de afscheids- en de installatieraad op 

respectievelijk 27 en 29 maart 2018. Graag leg ik in verband daarmee een aantal vragen aan jullie voor. 

 

Afscheidsraad 

Tijdens de afscheidsraad wordt afscheid genomen, maar – minstens zo belangrijk – vindt ook het 

onderzoek van de geloofsbrieven plaats. Daartoe wordt staande de vergadering een Commissie voor de 

Geloofsbrieven benoemd. Voor het onderzoek van de geloofsbrieven wordt geschorst, waarna de 

Commissie voor de Geloofsbrieven zich terugtrekt in een aparte ruimte waar met ondersteuning van de 

griffier en het hoofd burgerzaken het onderzoek uitvoert. Vervolgens doet de commissie na heropening 

verslag in de raadsvergadering, waarna, indien er geen bezwaren zijn, de voorzitter aan de raad voorstelt 

het advies over te nemen en in te stemmen met het besluit de gekozenen toe te laten tot de 

gemeenteraad. 

 

In 2014 werden de leden van de Commissie voor de Geloofsbrieven aangewezen door loting. Alternatief is 

dat de burgemeester, al dan niet in overleg met het presidium, de leden van de commissie voordraagt. 

 

Wat heeft jullie voorkeur? 

 

Vervolgens wordt afscheid genomen. In 2014 gebeurde dat door alle fractievoorzitters de gelegenheid te 

geven enkele woorden te spreken. Alternatief kan zijn om de leden die afscheid nemen de gelegenheid te 

geven een laatste woord te spreken. Voor de tijdsduur zal dat niet veel uitmaken: ik vermoed dat 

ongeveer de helft van de raad zal worden vervangen, zodat er of 7 fractievoorzitters spreken, of 8 

vertrekkende raadsleden.  

 

Wat heeft jullie voorkeur? 

 

Na het afscheid door de fractievoorzitters of de vertrekkende leden spreekt de burgemeester (die bij die 

gelegenheid eventueel koninklijke onderscheidingen uitreikt), waarna de vergadering wordt gesloten.  

 

Installatieraad 

De installatieraad is een veel strakker gebeuren. Alle raadsleden worden geïnstalleerd, ook zij die zijn 

herkozen. Eerst worden de leden geïnstalleerd die de eed afleggen, daarna de leden die de gelofte 

afleggen. Inclusief enkele inleidende woorden duurde de installatie in 2014 nog geen kwartier. Daarna 

volgt een aantal benoemingen. Het gaat dan om de eerste en tweede vicevoorzitter van de raad, de 

voorzitters van de commissies en de auditcommissie en de leden van deze commissies. Dit vergt overleg 

tussen fracties en in fracties. De griffie zal alle lijsttrekkers benaderen met het verzoek na te denken over 

de vraag wie namens hen in welke commissie zouden moeten plaatsnemen en aangeven dat ook een 

eerste en tweede vicevoorzitter van de raad wordt gezocht alsmede drie commissievoorzitters. 

 

Resteert de vraag hoe de kandidaten aan de raad zullen worden voorgelegd. Mijn voorstel zou zijn dat de 

griffie inventariseert wie er kandidaat zijn en een overzicht daarvan verspreid onder de raadsleden. Voor 

wat betreft de leden van de commissies volgt uit het Reglement van Orde met hoeveel leden fracties 
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vertegenwoordigd mogen zijn. Het ligt dan voor de hand dat fracties voor iedere plek die zij mogen vullen 

met één kandidaat komen. Voor wat betreft het eerste en tweede vicevoorzitterschap, het 

voorzitterschap van de commissies en de leden van auditcommissie kunnen meerdere leden zich 

kandidaat stellen. Een voordracht vanuit het presidium – zoals in 2014 wel gebeurde - of vanuit de 

fractievoorzitters ligt dan minder voor de hand.  

 

Kunnen jullie je vinden in dit voorstel? 


