Raadsvoorstel
Onderwerp: Benoeming en beëdiging wethouders
Datum:
2 januari 2019
Agendapunt: 9
Behandeling: stemming
Portefeuillehouder(s): nvt
Steller:
P. Norder

1. Voorstel
Voorgesteld wordt over te gaan tot stemming voor het benoemen van vier wethouders.
Door de fracties die een coalitieakkoord hebben gesloten wordt voorgesteld de volgende
personen te benoemen tot wethouder:
-

dhr. E. Dijkhuis (Eltjo) - GemeenteBelangen
mevr. K. Rutgers - Swartjes (Kristel) - CDA
dhr. H. Blok (Harmannus) - Christen Unie
mevr. M. de Visser (Mariette) - PvdA

Daarbij wordt voorgesteld de wethouders in een fulltime-functie te benoemen. De
tijdsbestedingsnorm voor elk van de te benoemen wethouders bedraagt derhalve 100%.
2. Bevoegdheid raad
De raad benoemt op grond van art. 35 Gemeentewet de wethouders. In art. 36
Gemeentewet is geregeld dat het aantal wethouders ten hoogste 20% bedraagt van het
aantal raadsleden (met afronding naar het dichtstbijzijnde gehele getal), tenzij de raad
besluit één of meer wethouders in deeltijd te benoemen. In dat geval mag het aantal
wethouders worden bepaald op 25% van het aantal raadsleden, met dien verstande dat de
totale tijdsbestedingsnorm maximaal 10% meer is dan de totale tijdsbestedingsnorm bij
aanstellen van het maximum aantal fulltime wethouders.
Het wettelijke bepaald minimum aantal te benoemen wethouders bedraagt twee.
Bij het benoemen van fulltime wethouders is het voor uw raad gelet op het bovenstaande
mogelijk maximaal 6 wethouders te benoemen.
3. Procedure
In het Regelement van Orde is opgenomen dat uw raad een commissie instelt om de
geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders te onderzoeken. Aangezien de
toetsingscriteria voor het wethouderschap overeenkomen met die voor het
raadslidmaatschap (art. 36a Gemeentewet), vastgesteld is dat geen sprake is van een (op
het raadslidmaatschap aanvullende) onverenigbare functie onder p en q van art. 36b, eerste
lid Gemeentewet en voor alle vier kandidaten geldt dat de geloofsbrieven als gekozen
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raadslid hebben geleid tot toelating als lid van de raad kan worden geconcludeerd dat door
alle vier kandidaten volledig aan de benoemingsvoorwaarden wordt voldaan (inclusief het
ingezetenschap) en is in dit geval het geloofsbrieven-onderzoek overbodig. Derhalve wordt
voorgesteld daarvan in dit geval af te zien.
De stemming voor vier wethoudersfuncties wordt in één stemronde uitgevoerd, met
stembriefjes in vier verschillende kleuren (voor elke wethoudersfunctie een afzonderlijke
kleur). Er is sprake van een vrije stemming: u kunt op elk stembriefje uw stem uitbrengen
door het hokje bij de betreffende voorgedragen kandidaat aan te kruisen of door de naam
van een andere persoon te vermelden. De kandidaten mogen zelf meestemmen.
Een ter vergadering te benoemen commissie van stemopneming telt de stembriefjes. De bij
meerderheid van stemmen gekozen kandidaten dienen aan te geven of zij de benoeming
aanvaarden. Daarna worden zij door de burgemeester geïnstalleerd door het afnemen van
de eed, dan wel de verklaring en belofte.
In het door uw raad vast te stellen Reglement van Orde is opgenomen dat de burgemeester
een Integriteits(risico)analyse kan laten uitvoeren. Gelet op de (vanwege de
herindelingsdatum) beperkte tijd tussen voordracht en benoeming wordt van een dergelijke
analyse voorafgaand aan de benoeming afgezien. Wel zal na benoeming op individuele
basis aandacht besteed worden aan mogelijke integriteitsrisico’s (toets op onverenigbare
nevenfuncties en financiële belangen, aandacht voor vermijden (schijn van)
belangentegenstelling, e.d.). Tevens zullen de wethouders alsnog een Verklaring omtrent
Gedrag (VOG) dienen te overleggen.
4. Vervolg
Aangezien de vier kandidaten eerst zijn verkozen, benoemd en beëdigd als lid van de raad
leidt benoeming van hen als wethouder tot vier vacatures in de raad. Hierin zal worden
voorzien door benoeming door de voorzitter van het centraal stembureau van vier
opvolgende raadsleden. De raad kan in de eerstvolgende vergadering, na onderzoek van
de geloofsbrieven, over gaan tot hun toelating.

Winsum, 27 december 2019

Pieter Norder,
tijdelijk/beoogd griffier

Henk Jan Bolding,
waarnemend burgemeester

Pagina 2/2

