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DATUM  29 maart 2022 

ONDERWERP  RV Beëindiging wethouderschap J.J.A.S. Houtenbos en herverdeling portefeuille                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK22000276 

DOCUMENTNUMMER  22.0000349 

AANLEIDING  Op 18 maart 2022 heeft wethouder de heer J.J.A.S. Houtenbos schriftelijk mededeling aan 

uw raad gedaan dat hij zijn ontslag indient als wethouder van de gemeente Koggenland, 

gelet op zijn beëdiging als raadslid van de gemeente Bergen (NH) op 30 maart 2022. 

Hierdoor is in het college een vacature ontstaan. Conform artikel 39 Gemeentewet dient de 

benoeming ter vervulling van de opengevallen plaats zo spoedig mogelijk te geschieden, 

tenzij uw raad besluit het aantal wethouders te verminderen. 

Gelet op de korte periode tussen zijn ontslag en de benoeming van nieuwe wethouders na 

de gemeenteraadsverkiezingen is geconcludeerd dat de opengevallen plaats opgevuld kan 

worden door een herverdeling van de portefeuille van de heer Houtenbos over de huidige 

collegeleden zonder de tijdsbestedingsnorm van de individuele collegeleden aan te passen.  

Het voorliggende voorstel vraagt de raad deze conclusie te bekrachtigen. 

KADER  Artikel 39 en 43 van de Gemeentewet.  

 

WIJ STELLEN VOOR  1. Kennis te nemen van de ontslagbrief van wethouder J.J.A.S. Houtenbos 

2. Het aantal wethouders te verminderen naar twee wethouders  

3. Kennis te nemen van de voorlopige verdeling van de portefeuille Houtenbos over de 

collegeleden, zoals vermeld in bijlage 2.                                                                                                            

                                                                                                                       

BEOOGD RESULTAAT  Gelet op de korte periode tussen het ontslag van wethouder J.J.A.S. Houtenbos en de 

benoeming van de nieuwe wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen is geconcludeerd 

dat de opengevallen plaats opgevuld kan worden door een herverdeling van de 

portefeuille van de heer Houtenbos (0,5Fte) over de huidige collegeleden zonder de 

tijdsbestedingsnorm van de individuele collegeleden aan te passen. 

                                                                                                                      

ONDERBOUWING  1.1 Een wethouder kan te allen tijde ontslag nemen. 

Conform artikel 43, lid 1 Gemeentewet kan een wethouder te allen tijde ontslag nemen en 

doet hij hiervan schriftelijk mededeling aan de raad. Wethouder J.J.A.S. Houtenbos heeft 

hiertoe op 18 maart 2022 een brief aan de voorzitter van de raad gestuurd. 

 

2.1 Het college acht het mogelijk de portefeuille van wethouder J.J.A.S. Houtenbos voor de 

resterende periode tot aan de benoeming van de nieuwe wethouders binnen het college te 

herverdelen. 
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Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

Het huidig aantal wethouders betreft in totaal 2,5 Fte; wethouder mevrouw Van Dolder en 

wethouder Bijman voor ieder 1,0 Fte en de heer Houtenbos voor 0,5 Fte (conform het 

raadsbesluit hierover van 2 november 2020).  

Gezien de beperkte resterende periode acht het college het mogelijk om de portefeuille 

van wethouder J.J.A.S. Houtenbos te herverdelen binnen het college zonder de 

tijdsbestedingsnorm van de individuele collegeleden aan te passen. 

 

3.1 Op basis van informatie over de portefeuille van wethouder Houtenbos heeft het 

college een verdeling van die portefeuille over de andere collegeleden gemaakt. Het is de 

bevoegdheid van het college om te komen tot een portefeuilleverdeling. 

FINANCIËN  De bekostiging van de uitbreiding per 2 november 2020 inzake het wethouderschap van de 

heer Houtenbos met 0,5 fte wordt gefinancierd uit de algemene reserves. 

 

BIJLAGEN  1. Ontslagbrief wethouder J.J.A.S. Houtenbos  

2. (her)Verdeling portefeuille Houtenbos 

 


