
 

AMENDEMENT 
Ontslag duo-raadsleden 

 

De gemeenteraad van Papendrecht, in vergadering bijeen op 12 mei 2022, behandelend het agendapunt 
9 Wijziging RvO en Verordening raadscommissies, 

 

Besluit het volgende te wijzigen: 

Verordening raadscommissies, het voorgestelde artikel 4, zevende lid 
7. Duo raadsleden kunnen tevens worden ontslagen, indien de raad het vertrouwen in hen heeft 
opgezegd. 
 

Besluit: 

Het voorgestelde artikel 4, zevende lid te schrappen. 

 

Toelichting: 

In de oude Verordening raadscommissies (artikel 5, negende lid) was reeds een bepaling opgenomen dat 
duo-raadsleden kunnen worden ontslagen uit een of meerdere raadscommissies als zij het vertrouwen 
van een meerderheid van de raad verliezen. Het voorstel is nu om deze bepaling opnieuw, hetzij in een 
iets gewijzigde vorm, in de Verordening raadscommissies op te nemen. 
 
Hoewel duo-raadsleden niet-verkozen burgers zijn, kennen zij in veel opzichten een vergelijkbare positie, 
rechten en plichten als verkozen raadsleden. Hun rol is dezelfde: het vertegenwoordigen van de 
inwoners van de gemeente Papendrecht. Het is niet mogelijk dat een raadslid gedwongen kan worden 
om ontslag te nemen, wanneer de raad per motie het vertrouwen in hem of haar zou opzeggen. De 
indiener van het amendement vindt het onwenselijk dat duo-raadsleden volgens deze bepaling wél per 
motie van wantrouwen zouden kunnen worden ontslagen. Wat de indiener betreft, volstaat het 
voorgestelde artikel 4, zesde lid, waarin staat dat een duo-raadslid óf zelf ontslag kan vragen óf de fractie 
waarvan hij deel uitmaakt de raad kan verzoeken het desbetreffende duo-raadslid ontslag te verlenen. 
Problematisch is ook dat een duo-raadslid zich in zo’n situatie ook niet zou kunnen verdedigen in de 
raadsvergadering waarin over hem of haar besloten wordt. 
 
De indiener heeft onderzocht of in andere gemeenten een vergelijkbare bepaling in het Reglement van 
orde of Verordening raadscommissies is opgenomen. Hij heeft gekeken hoe dit in de andere 
Drechtstedengemeenten is geregeld. Gebleken is dat in geen van de Drechtstedengemeenten duo-
raadsleden (of: burgerraadsleden) kunnen worden ontslagen als zij het vertrouwen van de raad 
verliezen. 
 

 

In te vullen door griffie 
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