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Onderwerp:
Benoeming wethouder

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
1.

de heer A.Th. van Rijnberk te benoemen als wethouder;

2.

de heer Van Rijnberk tevens te benoemen als vertegenwoordiger van onze
gemeente in dezelfde functies als wethouder Van der Hoff bekleedde;

3.

de heer Van Rijnberk 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:
Eind januari heeft wethouder Van der Hoff per brief haar ontslag aan de raad
aangeboden. Wij, de fractie van D66, 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 A.Th. van
Rijnberk en stellen u voor hem als wethouder te benoemen.
Argumenten:

1.

Benoeming als wethouder

In uw vergadering van 19 mei heeft u een commissie benoemd om te onderzoeken of
de kandidaat voldoet aan de eisen van de Gemeentewet. Dit voorstel is dan ook onder
voorbehoud van een positief advies van de commissie.

2.

Benoeming als externe vertegenwoordiger

Wij stellen u voor de nieuwe wethouder tevens te benoemen als vertegenwoordiger
van onze gemeente in dezelfde functies als wethouder Van der Hoff bekleedde. De
lijst met externe vertegenwoordigingen ligt voor u ter inzage.

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

*Z00D27EB09F*

jaar. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal
een jaar, worden verlengd.
De heer Van Rijnberk woont in Noordwijk. Omdat het een deeltijd-wethouderschap
betreft en de reistijd slechts 15 minuten bedraagt, heeft de heer Van Rijnberk te
kennen gegeven in Noordwijk 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 verklaring en belofte aflegt.
Financiële dekking:
De nieuwe wethouder vervangt de afgetreden wethouder Van der Hoff. De benoeming
heeft dus geen financiële consequenties.
Mevrouw van der Hoff ontvangt echter na haar aftreden een uitkering ten laste van de
gemeente. Met deze uitkering is in de begroting geen rekening gehouden. Dit wordt
bij de bestuursrapportage meegenomen.
Communicatie/
Communicatie/Participatie:
Participatie:

n.v.t.

Urgentie:
De portefeuilles van wethouder van der Hoff zijn tijdelijk overgenomen door de
burgemeester. Het is onwenselijk deze situatie langer te laten voortbestaan.

namens de fractie van D66,

Th.P. Adamse

Ter inzage gelegd:
- Externe vertegenwoordigingen behorend bij raadsbesluit tot benoeming wethouder van 9 juni 2011
Informatie bij:mw. P.M. Hulspas-Jordaan, Griffier, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204
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