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Registratienummer: 1527601

Datum voorstel

Commissie

1 september 2020 Portefeuillehouder: Heerschop

Gemeenteraad: 8 september 2020

Samenvatting:
De heer J.J.A.S. Houtenbos is op 13 mei 2020 benoemd tot wethouder als vervanger van

wethouder Butter gedurende de periode van zijn ziekteverlof. De benoeming is voor 0,8 fte.

Wethouder Butter heeft zijn werkzaamheden per 1 september 2020 deels, voor 20 uur per

week, hervat. Voor de andere uren blijft tot 1 december 2020 het ziekteverlof gelden.

ln overleg tussen de betrokkenen, college en de fractievoorzitters is afgesproken dat

wethouder Houtenbos tot 1 december 2020 wethouder Butter voor de andere uren blijft

vervangen. Dit is 12 uur per week, 0,3 fte.
De raad stelt de tijdsbestedingsnorm van een wethouder vast. De raad wordt voorgesteld de

tijdsbestedingsnorm voor wethouder Houtenbos te wijzigen in 0,3 fte in plaats van 0,8 fte.

Onderuverp:
Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouder Houtenbos.



Registratienu mmer: 1 527 601
Onderuverp: wijziging tijdsbestedi ngsnorm wethouder Houtenbos

Middenbeemster, 1 september 2Q2Q

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
De heer J.J.A.S. Houtenbos is op 13 mei 2020 benoemd tot wethouder als vervanger van
wethouder Butter gedurende de periode van zijn ziekteverlof. De benoeming is voor 0,8 fte
Wethouder Butter heeft zijn werkzaamheden per 1 september 2O2Q deels, voor 20 uur per

week, hervat. Voor de andere uren blijft tot 1 december 2Q20 het ziekteverlof gelden.

ln overleg tussen de betrokkenen, college en de fractievoozitters is afgesproken dat
wethouder Houtenbos tot 1 december 2020 wethouder Butter voor de andere uren blijft
vervangen. Dit is 12 uur per week, 0,3 fte. De raad stelt de tijdsbestedingsnorm van een
wethouder vast (artikel 36 van de Gemeentewet).

Oplossi ngsrichti ngen :

De raad wordt voorgesteld de tijdsbestedingsnorm voor wethouder Houtenbos per 1

september 2020 te wijzigen in 0,3 fte in plaats van 0,8 fte.

Meetbare doelstel li ngen :

Financiële consequenties:
Op grond van rechtspositionele bepalingen heeft de gemeente gedurende het ziekteverlof
voor deze functie dubbele lasten. Deze kosten worden verantwoord in de tussenrapportages

Communicatie:

Monitoring/evaluatie :

Voorstel:
De tijdsbestedingsnorm (deeltijdfactor) voor wethouder Houtenbos per 1 september 2020

wijzigen in 0,3 fte in plaats van 0,8 fte

de en de griffier van de

Heerschop

biilaqe: raadsbesluit
burgemeester

blz.2 van 3
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de raad d.d. 1 september 2020, 

 

gelet op de artikel 36 van de Gemeentewet; 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

De tijdsbestedingsnorm (deeltijdfactor) voor wethouder Houtenbos met ingang van  

1 september 2020 tot 1 december 2020 vast te stellen op 0,3 fte in plaats van 0,8 fte. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 8 september 2020  

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 


