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Benoeming leden onderzoekscommissie voor benoeming wethouder

Wij stellen voor:
mevrouw Heemskerk en de heren De Bock en Evers te benoemen als leden van de
commissie, die onderzoekt of de kandidaat-wethouder voldoet aan de eisen van de
Gemeentewet.

Bestaand kader:
Reglement van orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2011 art. 6.

De fractie van de VVD heeft aangekondigd een nieuwe wethouderskandidaat te willen
voordragen voor benoeming. Het Reglement van orde bepaalt in art. 6, zesde lid:
“Bij de benoeming van een wethouder wordt overeenkomstig het eerste lid een
commissie ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de
Gemeentewet. De werkwijze van deze commissie is overeenkomstig het derde lid.”
Het eerste en derde lid waarnaar verwezen wordt, bepalen dat de raad drie
raadsleden in de commissie benoemt en dat de commissie schriftelijk verslag
uitbrengt en een voorstel doet voor een besluit.
Wij stellen voor mevrouw Heemskerk en de heren De Bock en Evers te benoemen als
leden van de commissie.
Argumenten:
De benoeming van de commissieleden vóór de vergadering waarin de
wethoudersbenoeming is geagendeerd, heeft twee voordelen. De benoeming van de
wethouder kan zo vlotter verlopen en de commissie heeft meer tijd om zich te buigen
over de eisen van de Gemeentewet en de informatie met betrekking daarop die de
kandidaat verstrekt.
Urgentie:
De benoeming van de wethouder is voorzien voor een extra raadsvergadering op
18 april.

*Z0167F9BA2B*

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

J. Broekhuis

griffier

voorzitter
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Benoeming leden onderzoekscommissie voor benoeming wethouder

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter,

besluit:
-

mevrouw Heemskerk en de heren De Bock en Evers te benoemen als leden van
de commissie, die onderzoekt of de kandidaat-wethouder voldoet aan de
eisen van de Gemeentewet.

Aldus besloten in de vergadering van 11 april 2013.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

J. Broekhuis

griffier

voorzitter

