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Voorstel
De fractie van de BPP heeft mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange voorgedragen voor benoeming tot

wethouder, als opvolgster van de heer G.H. Hefting.
De heer Hefting heeft per 1 september 2016 ontslag genomen. Zijn ontslagbrief van 1 augustus
2016 is een ingekomen stuk voor deze raadsvergadering met het voorstel om van deze brief kennis
te nemen.
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders. Bij deze benoeming
stelt de raad de tijdsbestedingsnorm van de wethouder vast (artikel 36 van de Gemeentewet). Over
de benoeming van personen wordt schriftelijk gestemd.
Tiidsbestedinosnorm
Op 15 april 2014 heeft de raad de tijdsbestedingsnorm voor de wethouders vastgesteld
De fracties van de coalitiepartijen BPP, WD en het CDA stellen de raad voor om de
tijdsbestedingsnorm per de benoeming van mevrouw Jonk, als volgt vast te stellen:
Voorstel
Kandidaat wethouder Jonk
Wethouder Hefting
Wethouder Butter
Wethouder Zeeman
Totaal
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Besluit 15 april 2014
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Tiideliike dubbelfunctie
Mevrouw Jonk is momenteel raadslid voor de fractie van de BPP.
Artikel 36b, lid 2 onder b van de Gemeentewet bepaalt voor deze situatie, dat mevrouw Jonk bij een
benoeming tot wethouder van rechtswege ontslag neemt als raadslid.

Dit ontslag gaat in zodra in de opvolging is voorzien. Dit betekent, dat er tijdelijk (wettelijk) sprake is
van een dubbelfunctie.
Het is gebruikelijk, dat de wethouder zich bij deze tijdelijke dubbelfunctie onthoudt van het handwerk
die behoort bij het werk als raadslid. Wat overblijft in de praktijk is het stemrecht als raadslid in de
vergadering.
itkomsten onderzoek qeloofsbrief
Bij dit agendapunt zal een door de raad in de vergadering van 6 september 2Q16 in te stellen
commissie, schriftelijk verslag uitbrengen van het onderzoek naar de geloofsbrief van de kandidaat
wethouder. Hierna kan tot de schriftelijke stemming worden overgegaan.
U

besluit:
Stemmen over de voordracht voor de benoeming van mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange tot wethouder
Bij een benoeming van mevrouw Jonk, de tijdsbestedingsnorm voor de wethouders als volgt
vaststellen: wethouder B.A.C. Jonk-de Lange 0,67 fte, wethouder D.J. Butter 0,67 fte en wethouder
A. Zeeman 0,67 fte.

