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Wij stellen voor:

De volgende kandidaat-wethouders tot fulltime wethouder (100%) te benoemen:
1. De heer J.A. (Jan) van Rijn 
2. De heer A. (Anne) de Jong
3. De heer M.A. (Maarten) Dijkshoorn 
4. Mevrouw C.J. (Karin) Hoekstra

Inleiding
In de periode van 14-16 maart jl. zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Op basis 
van de conclusies uit de informatieronde heeft BBH de onderhandelingen gestart om te 
komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders. Deze onderhandelingen 
zijn inmiddels succesvol afgerond. Het heeft geleid tot een coalitieakkoord 2022-2206 
tussen te partijen BBH, Bloeiend Hillegom en het CDA.
Deze partijen dragen de volgende kandidaat-wethouders voor benoeming voor: 
De heren Van Rijn en De Jong (beiden namens BBH), de heer Dijkshoorn (Bloeiend 
Hillegom) en mevrouw Hoekstra. Zij wonen allen in Hillegom.

Bestaand kader en context
 Gemeentewet artikel 35 t/m 41a
 Kieswet artikel X6

Argumenten
De raad benoemt de wethouders 
Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de wethouders benoemt. 
Ook stelt de raad bij de benoeming van de wethouders de tijdbestedingsnorm vast. 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 
tijdsbestedingsnorm van ten hoogste 440%.
In het voorliggende voorstel wordt voorgesteld om vier fulltime wethouders te benoemen. 
De gemeente Hillegom voldoet hiermee aan de wettelijk toegestane
norm. 



Vereisten wethouderschap 
Voor de vereisten voor het wethouderschap wordt in artikel 36a verwezen naar de 
vereisten die ook gelden voor het raadslidmaatschap (artikel 10). Een wethouder dient 
tenminste 18 jaar te zijn, niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht, ingezetene te zijn van 
de gemeente en EU-onderdaan te zijn of over een geldige verblijfstitel te beschikken. 
Voorts kan geen sprake zijn van een onverenigbare betrekking als bedoeld in artikel 36b 
van de Gemeentewet. Er heeft inmiddels een risicoanalyse door een extern bureau 
plaatsgevonden. Aan de hand van dat onderzoek heeft een gesprek met de kandidaat-
wethouders (ieder afzonderlijk) plaatsgevonden met de burgemeester en griffier. Op basis 
van uitkomsten van de risicoanalyse en het gesprek is een conclusie opgesteld die 
onderdeel uitmaakt van de geloofsbrieven. Om te onderzoeken of de kandidaat voldoet 
aan de bovengenoemde eisen uit de Gemeentewet is artikel 5 van uw Reglement van 
orde van toepassing. Een commissie, bestaande uit drie leden van de raad, onderzoekt de 
geloofsbrieven en brengt na haar onderzoek een advies uit aan de raad voer de 
benoeming tot wethouder. Daarnaast is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
opgevraagd.

Wethouderschap onverenigbaar met het raadslidmaatschap 
Het wethouderschap is onverenigbaar met het raadslidmaatschap. Het raadslid dat tot 
wethouder wordt benoemd en die benoeming aanvaardt, verliest van rechtswege het 
raadslidmaatschap. Hij (of zij) wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met 
ingang van het tijdstip waarop de benoeming tot wethouder wordt aanvaard. Hij blijft 
echter raadslid vanaf het tijdstip van zijn benoeming tot het tijdstip waarop de 
goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is 
geworden (artikel 36b, 2e lid, b. van de Gemeentewet).
Aanvaarding benoeming Artikel 40 van de Gemeentewet stelt dat de benoemde 
wethouder de raad uiterlijk op de tiende dag na de kennisgeving van zijn benoeming 
meedeelt of hij zijn benoeming aanneemt. Deze mededeling van aanvaarding kan zowel 
mondeling als schriftelijk zijn. De beoogde wethouders kunnen dus tijdens de 
raadsvergadering, waarin over hun benoeming wordt beslist, de benoeming direct 
aanvaarden.

Openbaarmaking nevenfuncties wethouder 
De bij artikel 41b, derde lid en artikel 41c, eerste lid van de Gemeentewet genoemde 
artikelen 12 (openbaar maken nevenfuncties) en 15 (verboden handelingen) van deze wet 
zijn van overeenkomstige toepassing op de wethouders. De nevenfuncties van de 
wethouders worden openbaar gemaakt door ter inzage legging en publicatie op de 
gemeentelijke website.
Afleggen eed of verklaring en belofte Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de 
wethouders, in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de 
voorgeschreven eed of verklaring en belofte af (artikel 41a Gemeentewet).

Stemming over de voordracht
Nadat de geloofsbrieven in orde zijn bevonden, wordt overgegaan tot de stemming over
de voordracht van de kandidaat-wethouders. De stemming over personen dient op grond
van artikel 31, eerste lid, van de Gemeentewet, schriftelijk en in het geheim plaats te
vinden met behulp van gelijkluidende stembriefjes.

Voor de stemming over personen voor voordrachten wijst de voorzitter van
de raad drie raadsleden aan als lid van het stembureau. Het stembureau onderzoekt of
het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal aanwezige raadsleden,
controleert is of de stembriefjes behoorlijk zijn ingevuld en deelt de uitslag van de



stemming mee aan de raad.

Benoeming en beëdiging
De voorzitter zal na stemming over de voordracht, de beoogd wethouders vragen of zij de
benoeming aanvaarden, waarna tot de beëdiging kan worden overgegaan. Op verzoek
van de voorzitter legt de wethouder de eed of belofte af als opgenomen in artikel 41a van
de Gemeentewet.

Financiële consequenties
De kosten van 1 extra fulltime wethouder bedragen € 94.000 op jaarbasis. Voor 2022 
bedragen de kosten € 63.000. De kosten worden opgenomen in de eerste tussentijdse 
rapportage en de kadernota.

Namens de fracties van BBH, Bloeiend Hillegom en CDA, 

F.J.M. Evers, A. Heemskerk-Rekké C.H. Langeveld
Fractievoorzitter BBH Fractievoorzitter Bloeiend Hillegom Fractievoorzitter CDA Hillegom



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van BBH, Bloeiend Hillegom en CDA ‘Benoeming wethouders’

gelet op:
- Gemeentewet artikel 35 t/m 41a
- Kieswet artikel X6
- Artikel 5 en 24 Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Hillegom 2016

besluit:

1. Tot wethouder van de gemeente Hillegom te benoemen:
a. De heer J.A. (Jan) van Rijn (BBH) 
b. De heer A. (Anne) de Jong (BBH)
c. De heer M.A. (Maarten) Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom)
d. Mevrouw C.J. (Karin) Hoekstra (CDA)

2. De tijdsbestedingsnorm van de wethouders te bepalen op 4 x 1,0 fte is 4,0 
fte.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 april 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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