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DATUM  30 mei 2022 

ONDERWERP  RV Installatie wethouders                              

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK22001076 

DOCUMENTNUMMER  22.0002033 

AANLEIDING  Op grond van het bepaalde in artikel 35 van de gemeentewet benoemt de raad de 

wethouders. In aansluiting op de coalitie onderhandelingen worden  

mevrouw A.R. van Dolder, mevrouw A.M.C. van Kampen en de heer B.H. Krijnen 

voorgedragen voor benoeming tot wethouders. 

KADER  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). 

WIJ STELLEN VOOR  1. Mevrouw A.R. van Dolder met ingang van heden aan te wijzen als wethouder van 

gemeente Koggenland voor 1,0 fte; 

2. Mevrouw A.M.C. van Kampen met ingang van heden aan te wijzen als wethouder van 

gemeente Koggenland voor 1,0 fte; 

3. De heer B.H. Krijnen met ingang van heden aan te wijzen als wethouder van gemeente 

Koggenland voor 1,0 fte; 

4. De financiële gevolgen van bovengenoemde beslispunten als volgt te verwerken in de 

Begroting: 

1. De additionele kosten voor 2022 van € 190.334,00 bij te stellen in de zomernotitie 

2022 en te dekken uit de algemene reserve. 

2. De kosten voor 2023 van € 249.000,00 structureel op te nemen in de begroting 2023 

en te dekken uit de algemene reserve. 

3. De kosten voor wachtgeld van € 52.000,00 in 2022 bij te stellen in de zomernotitie en 

te dekken uit de algemene reserve. De kosten van € 71.500,00 in 2023 op te nemen 

in de begroting 2023 en te dekken uit de algemene reserve.  

4. Eventuele wensen t.a.v. de huisvesting en de daaraan gekoppelde financiële 

gevolgen mee te nemen in het project herinrichting gemeentehuis.  

     

 

BEOOGD RESULTAAT  Invulling van de wethoudersposten. 

                                                                                                                      



 

 

 

 

RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 

 

 

 

 

 

Blad 

2 van 4 

ONDERBOUWING  Benoeming 

In de afgelopen raadsperiode is 2,5 fte ingevuld door drie wethouders ( 2 maal 1,0 Fte en 1 

maal 0,5 Fte). Bij het afscheid van de heer Houtenbos als zijnde de portefeuillehouder (0,5 

fte) in de raad van 29 maart jl. is zijn portefeuille waargenomen door de overige 2 

wethouders (2.0 fte) 

De besprekingen tot een nieuwe coalitievorming hebben geleid tot de voordracht van in 

totaal drie wethouders, waarbij wordt uitgegaan van de formatie van 1,0 fte per  wethouder 

(fulltime) en in totaal derhalve 3,0 fte behelsd.  

 

Op basis van artikel 36 van de Gemeentewet is het minimum gesteld op 2 wethouders en 

voor de gemeente Koggenland bedraagt het maximum 4 (fulltime) wethouders. Indien er 

sprake zou zijn van deeltijdwethouders wijkt dat maximum af en bedraagt het aantal 

wethouders ten hoogste 5 wethouders met een maximale omvang van 4,4 fte.  

 

De fracties van de VVD en GBK dragen de volgende kandidaten voor: 

Mevrouw A.R. van Dolder, voor 1,0 fte 

Mevrouw A.M.C. van Kampen, voor 1,0 fte 

De heer B.H. Krijnen, voor 1,0 fte. 

 

Onderzoek geloofsbrieven 

Voorafgaand aan de benoeming vindt een onderzoek van de geloofsbrieven plaats door de 

commissie voor het geloofsbrievenonderzoek. Bij dit onderzoek wordt ook de uitkomst risico 

analyse integriteit betrokken zoals is vastgelegd in de notitie ‘Procedure voordracht en 

benoeming wethouders’ en waarvan ook mondeling verslag is gedaan door de voorzitter.  

De commissie brengt advies uit over de benoeming. 

 

Stemming 

Voor de benoeming vindt een stemming per stembrief plaats. 

De leden van het stembureau zijn door de voorzitter benoemd zoals is aangegeven in het 

Reglement van Orde van de raad. 

De leden van het stembureau tellen de stemmen en brengen verslag uit over het 

stemmingsresultaat aan de raad.  

 

Aanvaarding 

De benoemde wethouder deelt de raad mee 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 de handen van de voorzitter, de volgende 

eed(verklaring 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 ambt te doen of te laten, rechtstreeks 

noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
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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)” 

 

De benoemde wethouder heeft aangegeven of de eed of de belofte wordt afgelegd. 

Bij het afleggen van de eed steekt de wethouder de rechterhand omhoog met gestrekte en 

aaneengesloten wijs- en middelvinger en spreekt de tekst “Zo waarlijk helpe mij God 

Almachtig” uit. Bij het afleggen van de belofte spreekt de wethouder de tekst “Dat verklaar 

en beloof ik’ uit. Voor het afleggen van de belofte verricht de wethouder geen handeling of 

legt de wethouder de rechterhand op het hart. 

 

Afscheid  

Met de benoeming van deze drie wethouders vervalt het wethouderschap van de  

heer W.P.J. Bijman. Van de heer Bijman wordt onder dankzegging van zijn inzet afscheid 

genomen. 

 

FINANCIËN  In de begroting 2022 is een structurele formatie van 2,0 fte opgenomen voor de functie van 

Wethouder. Daarnaast is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor 0,5 fte tot 1 april 2022.  

 

De keuze voor drie fulltime wethouders heeft gevolgen voor de formatie en begroting. De 

kosten voor de uitbreiding van de formatie met één fulltime wethouder naar 3,0 fte 

bedraagt: 

- In 2022 € 65.000 (8/12e deel van de loonsomkosten op jaarbasis) 

- In 2023 € 97.500 

 

De uitbreiding van de formatie voor de Wethouders is ook van invloed op de ambtelijke 

ondersteuning. Met de komst van de 0,5 fte Wethouder is incidenteel geld beschikbaar 

gesteld voor de uitbreiding van de ambtelijke ondersteuning. Met de structurele uitbreiding 

van het aantal wethouders zal de ambtelijke ondersteuning van de wethouders ook 

structureel uitgebreid moeten worden. Voor de structurele uitbreiding van de ambtelijke 

ondersteuning (o.a. bestuurssecretariaat, communicatie, Bestuursadvies) is een bedrag van  

€ 80.000 benodigd.  

 

Voorgesteld wordt de financiële gevolgen voor 2022 mee te nemen in de zomernotitie en de 

begroting 2022 bij te stellen. De bijstelling voor 2022 ziet er als volgt uit: 
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Datum: 30 mei 2022 

 

De voorzitter, 

 

mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers 

 

 

 

De financiële gevolgen voor 2023 worden meegenomen in de begroting 2023. De volgende 

uitbreidingen worden meegenomen voor 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuele wensen t.a.v. de huisvesting hebben tevens financiële gevolgen. Voorgesteld 

wordt deze wensen mee te nemen in het project herinrichting gemeentehuis.  

 

Voor additionele kosten van € 190.334,00 voor 2022 dienen bijgesteld te worden in de 

zomernotitie 2022 en komen ten laste van de algemene reserve.  

 

De kosten voor 2023 van € 249.000,00 voor 2023 dienen structureel opgenomen te worden in 

de begroting 2023 en gedekt te worden uit de algemene reserve.  

COMMUNICATIE  Intern: via IK (intranet) 

Extern: via weekblad De Kogge en de internetsite van gemeente Koggenland. 

 

   


