
 

1 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
 

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 
 

 
 Griffie Elma Hulspas- Jordaan Raadsvoorstel dhr. Van Erk  

Nr.     3. Bestuur\6579  

B&W-besluit   --- 

Raadscommissie  --- 

Raad    14-04-2016 

Agendanummer   2 

 

Onderwerp:  

Benoeming wethouder 

 

Wij stellen voor:  

1. de heer F.Q.A van Trigt te benoemen als deeltijds wethouder voor 60%; 

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

bij enkele verbonden partijen. 

 

Bestaand kader:  

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

 

Inleiding: 

Op 7 maart 2016 heeft wethouder Roelfsema zijn ontslag aan de raad aangeboden. 

De coalitiepartijen BBH, D66 en VVD hebben aangegeven dat zij deze raadsperiode 

graag met het CDA willen voorzetten. De CDA-fractie heeft op basis hiervan dan ook 

volmondig ingestemd met het doorgaan in de huidige coalitie en het invullen van een 

deeltijd wethoudersfunctie. 

Bij het zoeken naar een geschikte kandidaat waren kennis en ervaring met 

gemeentelijke politiek, ervaring met de dossiers van de betreffende portefeuille en de 

competenties “verbindend, resultaatgericht en communicatief vaardig” belangrijk. 

Daarnaast hebben wij een sterke voorkeur voor het woonachtig zijn in Hillegom. 

 

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de heer Van Trigt een zeer geschikte kandidaat 

is voor het vervullen van de vacature. Hij heeft sinds 2008 ervaring in de Hillegomse 

gemeentelijke politiek, ervaring met de dossiers in de portefeuille en is woonachtig in 

Hillegom. 

 

Argumenten: 

1. Met de benoeming van de heer Van Trigt is het college weer voltallig 

Het deeltijdpercentage van 60% is gelijk aan dat van voormalig wethouder Roelfsema. 

Met de benoeming van de heer Van Trigt is het college dus weer voltallig.  

Het college zal besluiten tot een beperkte herschikking van portefeuilles. Hierover 

heeft reeds overleg plaatsgevonden met de heer Van Trigt. De onderdelen 

Communicatie/burgerparticipatie en Onderwijs/onderwijshuisvesting uit de 

portefeuille van wethouder Snuif gaan naar de portefeuille van wethouder Van Trigt 
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en de onderdelen Wmo en Welzijn uit de portefeuille van voormalig wethouder 

Roelfsema gaan naar de portefeuille van wethouder Snuif. 

 

2. De vacatures bij enkele gemeenschappelijke regelingen moeten vervuld worden 

Wij stellen voor de heer van Trigt te benoemen in de externe vertegenwoordigingen 

die vacant zijn geworden door het vertrek van wethouder Roelfsema. Door de 

wijziging in de portefeuilleverdeling dient de heer Van Trigt wethouder Snuif te 

vervangen als vertegenwoordiger bij de Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs 

Duin- en Bollenstreek. Wij stellen u daarom onderstaande benoemingen voor: 

 

Naam Gemeenschappelijke Regeling Functie 

Intergemeentelijke Sociale Dienst  

Bollenstreek (ISD) 

Plv lid AB 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden (RDOG) 

Lid AB 

Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs 

Duin- en Bollenstreek (RvT OBO) 

Lid AB 

(in plaats van wethouder Snuif) 

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

Bollenstreek (KDB) 

Plv lid AB 

De Meerlanden Holding Lid Algemene vergadering van 

aandeelhouders 

 

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 Roelfsema. De benoeming 

heeft dus geen financiële consequenties. 

De heer Roelfsema 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. 

 

Urgentie: 

Hoog. De portefeuille van wethouder Roelfsema is tijdelijk waargenomen door 

wethouder Snuif. Het is niet gewenst deze situatie lang te laten voortbestaan. 

 

namens de fractie van het CDA, 

F.R. Vrijburg 

 

 

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

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Benoeming wethouder 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van de CDA-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 F.Q.A. van Trigt te benoemen als deeltijds wethouder voor 60%; 

2. de heer Van Trigt tevens te benoemen als vertegenwoordiger van de gemeente 

Hillegom bij de volgende verbonden partijen: 

 

Naam Gemeenschappelijke Regeling Functie 

Intergemeentelijke Sociale Dienst  

Bollenstreek (ISD) 

Plv lid AB 

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg 

Hollands Midden (RDOG) 

Lid AB 

Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs 

Duin- en Bollenstreek (RvT OBO) 

Lid AB 

(in plaats van wethouder Snuif) 

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en 

Bollenstreek (KDB) 

Plv lid AB 

 

Aldus besloten in de vergadering van 14 april 2016. 

 

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

griffier voorzitter 

 

 


