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 Griffie Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.       

B&W-besluit   --- 

Raadscommissie ---  

Raad    04-02-2016  

Agendanummer   2b 

 

Onderwerp:  

Benoeming wethouder 

 

Wij stellen voor:  

1. de heer J.A.J. Verheijen te benoemen als voltijds wethouder; 

2. de heer Verheijen tevens te benoemen als vertegenwoordiger van onze gemeente 

bij enkele verbonden partijen; 

3. de heer Verheijen voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap. 

 

Bestaand kader:  

Gemeentewet art. 13 tweede lid onder b, 35, 36, 36a, 36b, 39 t/m 41b. 

 

Inleiding: 

Op 22 december heeft wethouder Ten Hagen zijn ontslag aan de raad aangeboden. 

Wij, de fractie van de VVD, hebben daarop te kennen gegeven een nieuwe kandidaat 

voor het wethouderschap te willen zoeken. 

Wij hebben een nieuwe kandidaat gevonden in de persoon van de heer J.A.J. Verheijen 

en stellen u voor hem als wethouder te benoemen. 

 

Argumenten: 

1. Benoeming als wethouder 

In afstemming met de fracties binnen de coalitie en het college wordt een voltijds 

wethouderschap voorgesteld. Dit punt is onderwerp van overleg geweest omdat de 

taak lid DB van HR na het vertrek van wethouder Ten Hagen is komen vervallen voor 

onze gemeente.  

Gezamenlijk is geconstateerd dat desalniettemin een voltijd invulling gewenst is in 

verband met de komende invoering van de Omgevingswet, alsmede gelet op de vele 

projecten op het terrein van de Ruimtelijke Ordening die niet alleen op dit moment 

aan de orde zijn maar ook naar verwachting de komende periode nog aan de orde 

zullen komen. Met de benoeming van de heer Verheijen is het college weer voltallig.  

Gelet op de eerder opgedane bestuurlijke ervaring van de heer Verheijen heeft het 

college in en na overleg met de heer Verheijen besloten tot een beperkte 

herschikking van portefeuilles. Het onderdeel Verkeer en Vervoer uit de portefeuille 

van de heer Verheijen gaat naar de portefeuille van wethouder De Jong en het 

onderdeel Economie & Recreatie uit de portefeuille van wethouder De Jong gaat naar 

de portefeuille van wethouder Verheijen. 
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2. Benoeming als externe vertegenwoordiger 

Wij stellen u voor de nieuwe wethouder tevens te benoemen als vertegenwoordiger 

van onze gemeente bij enkele verbonden partijen. Dit betreft de volgende functies: 

 

VERBONDEN PARTIJ FUNCTIE 

GR Cocensus Plv. lid AB 

GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Plv. lid AB 

Bank Nederlandse gemeenten NV Plv. lid AVA 

Greenport OntwikkelingsMaatschappij BV (GOM) Lid AVA 

GR Omgevingsdienst West Holland Lid AB 

 

3. Ontheffing van vereiste van ingezetenschap 

Volgens artikel 36a jo 10 Gemeentewet moet een wethouder ingezetene van de 

gemeente zijn. De raad kan van dit vereiste ontheffing verlenen voor de duur van een 

jaar. De heer Verheijen woont in Uithoorn. In verband met zijn gezinssituatie heeft de 

heer Verheijen te kennen gegeven in Uithoorn te willen blijven wonen. Daarom stellen 

wij u ook voor te besluiten hem voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste 

van ingezetenschap. 

 

De benoemde wethouder dient te verklaren dat hij de benoeming tot wethouder 

aanneemt.  

Daarnaast is in artikel 41a van de Gemeentewet bepaald dat een wethouder, alvorens 

zijn functie te kunnen uitoefenen, in de vergadering van de raad, in handen van de 

voorzitter, de eed of belofte aflegt. 

 

Financiële dekking: 

De nieuwe wethouder vervangt de afgetreden wethouder Ten Hagen. De benoeming 

heeft dus geen financiële consequenties. 

De heer Ten Hagen ontvangt echter na zijn aftreden een uitkering ten laste van de 

gemeente. Met deze uitkering is in de begroting geen rekening gehouden. Dit wordt 

bij de eerstkomende bestuursrapportage meegenomen. 

 

Communicatie/Participatie:  n.v.t. 

 

Urgentie: 

Hoog. De portefeuille van wethouder Ten Hagen is in zijn geheel tijdelijk 

waargenomen door wethouder De Jong. Het is niet gewenst deze situatie lang te laten 

voortbestaan. 

 

namens de fractie van de VVD, 

J.A. Ringelberg 

 
 

Informatie bij:Elma Hulspas-Jordaan, Griffier, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204  
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Nr.      

B&W-besluit   --   

Raadscommissie  --  

Raad    04-02-2016  

Agendanummer   2b 

 

 

Onderwerp: 

Benoeming wethouder  

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de VVD-fractie, 

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 13 tweede lid onder b, 35, 36, 36a, 36b, 39 

t/m 41b van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. de heer J.A.J. Verheijen te benoemen als voltijds wethouder; 

2. de heer Verheijen tevens te benoemen als vertegenwoordiger van de gemeente 

Hillegom bij de volgende verbonden partijen: 

 

3. de heer Verheijen voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van  

     ingezetenschap. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 4 februari 2016  

 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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VERBONDEN PARTIJ FUNCTIE 

GR Cocensus Plv. lid AB 

GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Plv. lid AB 

Bank Nederlandse gemeenten NV Plv. lid AVA 

Greenport OntwikkelingsMaatschappij BV (GOM) Lid AVA 

GR Omgevingsdienst West Holland Lid AB 
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