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Z-13-17616 Griffie Pia Teeuwen Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4739  

B&W-besluit   --- 

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   13 

 

Onderwerp:  

Benoeming wethouders 

 

 

Wij stellen voor:  

1. mevrouw A.E. Snuif en de heren I.A.M. ten Hagen, A. de Jong en F.J. Roelfsema 

tot wethouder te benoemen voor respectievelijk 60, 100, 100 en 60%; 

2. de heer Ten Hagen voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap. 

 

Bestaand kader:  

Gemeentewet artikel 35 t/m 41a 

Kieswet artikel X6 

 

Inleiding: 

De Gemeentewet bepaalt dat de raad de wethouders benoemt. Het aantal 

voltijdwethouders bedraagt voor Hillegom ten hoogste 4 en tenminste 2. De raad kan 

besluiten dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend. Als de raad daartoe 

besluit mag hij ten hoogste 5 wethouders benoemen met een gezamenlijke 

tijdsbestedingnorm van ten hoogste 440%. 

 

Wij stellen u voor de heren Ten Hagen en De Jong als voltijdwethouder te benoemen 

(100%) en mevrouw Snuif en de heer Roelfsema als deeltijdwethouder (elk 60%). 

 

Financiële dekking: 

De meerkosten voor 0,2 fte wethouder zijn ca. € 13.000. Voor 2014 vangen we dit 

binnen de begroting op en nemen het mee in het rekeningresultaat. Voor de volgende 

jaren nemen we deze kosten op in de begroting. 

 

Urgentie: 

Formeel is er geen urgentie. Zolang geen nieuwe wethouders zijn benoemd blijven de 

demissionaire wethouders in functie. Het is wel wenselijk dat de nieuwe raad zo 

spoedig mogelijk zijn wethouders benoemt. 

 

Kanttekeningen: 

Drie kandidaten zijn raadslid. Als zij de benoeming tot wethouder aanvaarden, 

worden zij geacht gelijktijdig ontslag te nemen als lid van de raad. Volgens artikel 
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36b tweede lid onder b Gemeentewet behouden zij echter het raadslidmaatschap 

totdat de goedkeuring van de geloofsbrief van hun opvolger als lid van de raad 

onherroepelijk is geworden. 

 

De benoemde wethouders dienen te verklaren dat zij de benoeming tot wethouder 

aannemen. 

 

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

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

voorzitter, de eed of verklaring en belofte afleggen. 

 

 

Namens de fracties van BBH, CDA, VVD en D66, 

 

F.J.M. Evers, 

fractievoorzitter BBH 
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Nr.     3. Bestuur\4739 

B&W-besluit   --- 

Raad    22-05-2014 

Agendanummer   13 

 

 

Onderwerp: 

Benoeming wethouders 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van de fracties van BBH, CDA, VVD en D66, 

gelet op het bepaalde in artikel 35 t/m 41a van de Gemeentewet en artikel X6 van de 

Kieswet, 

 

besluit:  

tot wethouder te benoemen: # 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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