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Door het vertrek van wethouder mevrouw Van de Pol (VVD) wegens ontslag op eigen
verzoek en installatie tot burgemeester op 28 oktober 2020 is een vacature ontstaan. Het
presidium heeft het vertrek aangegrepen als natuurlijk moment om de belasting van de
wethouders nader te bezien. Op basis van de Gemeentewet, artikel 36, is er ruimte voor de
inzet van meer formatie voor wethouders bij gemeente Koggenland. Het wettelijk
minimum is 2 wethouders, het wettelijk maximum op basis van de omvang van Koggenland
maximaal 4,4 fte met maximaal 5 wethouders. De gesprekken hebben geresulteerd in de
voordracht van twee nieuwe wethouders en uitbreiding van een halve formatieplaats.
Voorgesteld wordt om mevrouw Van Dolder en de heer Houtenbos voor te gedragen voor
benoeming tot wethouder en de formatie daartoe met 0,5 fte op te hogen.
Tevens wordt voorgesteld de heer Houtenbos, die in gemeente Bergen (Noord-Holland)
woont, een ontheffing te verlenen van het ingezetenschap van Koggenland.
Op grond van het bepaalde in artikel 35 van de gemeentewet benoemt de raad de
wethouders en stelt bij de benoeming van de wethouders de tijdsbestedingsnorm van elke
wethouder vast (artikel 36 lid 4).
1.

Mevrouw R.A. van Dolder met ingang van heden aan te wijzen als wethouder van
gemeente Koggenland voor 1,0 fte;
2. De heer J.J.A.S. Houtenbos met ingang van heden aan te wijzen als wethouder van
gemeente Koggenland voor 0,5 fte;
3. De heer. J.J.A.S. Houtenbos tot 2 november 2021 ontheffing te verlenen van het
ingezetenschap van Koggenland;
4. De financiële gevolgen van bovengenoemde beslispunten als volgt te verwerken in de
Begroting:
1. De kosten in 2020 ad € 7.720 te dekken met een eenmalige bijdrage vanuit de
algemene reserve.
2. De kosten in 2021 ad € 48.000 te dekken met een eenmalige bijdrage vanuit de
algemene reserve.
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Met de komst van twee nieuwe wethouders door toevoeging van een halve formatieplaats
kunnen de taken beter verdeeld worden en is er meer inzet beschikbaar om het
collegeprogramma uit te kunnen voeren.

Benoeming
Ad 1) Per 28 oktober komt de vacature van wethouder vacant. De huidige bezetting is
beperkt ten opzichte van het takenpakket en de grootte van de gemeente. Er komen
nieuwe taken en opgaven op de gemeente af, die de nodige extra inzet zullen vergen.
Daarbij moeten de nieuwe wethouders voldoende gelegenheid krijgen/hebben om zich het
werk eigen te maken.
Ad2) Vanwege de wens naar specifieke kennis en ervaring op het gebied van met name
financiën en ruimte voor vernieuwing is ook buiten de eigen gemeente gezocht naar een
geschikte kandidaat.
Ad 3) De gemeenteraad kan iemand van buiten de gemeente installeren en beëdigen als
wethouder, echter dan moet de raad daarbij tevens ontheffing verlenen van
woonplaatsvereiste. Dit is geregeld is artikel 36a van de Gemeentewet. Deze ontheffing is
voor één jaar en kan in bijzondere gevallen, telkens met maximaal 1 jaar worden verlengd.
De heer Houtenbos is woonachtig in Egmond aan de Hoef (gemeente: Bergen NoordHolland).
Ad 4) Op basis van de Circulaire 2020 (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers
van gemeenten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een loonsom
voor een extra wethouder voor 0,5 fte, ofwel 18 uur per week, te hanteren voor 2020
€ 46.300 en voor 2021 de kosten daarvan op te hogen naar € 48.000. Voor 2020 heeft dit
betrekking op de maanden november en december.

Onderzoek geloofsbrieven
Voorafgaand aan de benoeming vindt een onderzoek plaats van de geloofsbrieven door
de commissie voor geloofsbrieven onderzoek. Bij dit onderzoek wordt ook de uitkomst
van het integriteitsonderzoek betrokken, zoals is vastgelegd in de procedure voordracht
en benoeming wethouders. De commissie brengt staande de raadsvergadering advies uit
over de benoeming.
Stemming
Voorafgaand aan de benoeming is een schriftelijke stemming vereist.
De leden van het stembureau zijn door de voorzitter benoemd, zoals is aangegeven in het
Reglement van orde van de raad. De leden tellen de stemmen en brengen verslag uit over
het stemmingsresultaat van de raad.
Aanvaarding
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Nadat de raad een positief besluit heeft genomen delen de benoemde wethouders elk de
raad mede of de benoeming wordt aangenomen.
Beëdiging
Na de aanvaarding van de benoeming leggen de wethouders alvorens hun functie te
kunnen uitoefenen, in de raadsvergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed
of belofte af:
‘Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven
of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit wethouderschap te doen of te laten,
rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen
en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik).’
Bij het afleggen van de eed steekt u de betrokkene de rechterhand omhoog met gestrekte
en aaneengesloten wijs- en middelvinger. Voor het afleggen van de belofte is geen
handeling vereist.

FINANCIËN

COMMUNICATIE

BIJLAGEN

De bekostiging van de uitbreiding van de formatie met 0,5 fte wordt gefinancierd uit de
algemene reserves en verwerkt in de Begroting van 2020 en 2021.
Intern: via IK (intranet)
Extern: via weekblad De Kogge en de internetsite van gemeente Koggenland.
1.
2.

CV mw. Van Dolder (vertrouwelijk voor raad ter inzage)
CV dhr. J. Houtenbos (vertrouwelijk voor raad ter inzage)

Datum: 19 oktober 2020
Presidium

Blad
3 van 3

