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Pre-adviesnr. 30
Agendapunt
Onderwerp Onderzoeken geloofsbrieven kandidaat-

wethouders alsmede benoemen en 
beëdigen wethouders

Middenbeemster, 2 april 2010

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor als lid van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Beemster te benoemen:

1. De heer G.H. Hefting (Beemster Polder Partij) (0,8 fte)
2. De heer J.C. Klaver (VVD) (0,6 fte)
3. De heer J.R.P.L. Dings (PvdA) (0,6 fte)

> toelichting

De fracties van de Beemster Polder Partij, VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord voor de 
bestuursperiode 2010-2014 gesloten. Voor de vorming van een college van burgemeester en 
wethouders voor deze periode hebben de genoemde fracties genoemde kandidaten voorgedragen.
Op grond van artikel 35, eerste lid, van de Gemeentewet benoemt de gemeenteraad de wethouders. 
Artikel 36, vierde lid, van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad bij de benoeming tevens 
de tijdbestedingnorm van elke wethouder vaststelt.
Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Beemster 2010 voorziet niet in een regeling voor het onderzoek van de geloofsbrieven 
van wethouders.
Mede gelet op de brief d.d. 17 februari 2010 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties is de kandidaat-wethouders de volgende procedure voorgelegd:

- De kandidaat-wethouders ondertekenen een verklaring waarin zij aangeven te voldoen aan 
de 
vereisten die de Gemeentewet stelt.

- Zij stemmen er mee in dat een Verklaring omtrent het gedrag wordt aangevraagd.
- Analoog aan artikel 4 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010 wordt een commissie van drie 
personen uit de gemeenteraad met het onderzoek belast.

De kandidaat-wethouders kunnen zich met deze procedure verenigen.

> juridische consequenties

N.v.t.
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> financiële consequenties

Er zijn geen aanvullende financiële consequenties. In de begroting voor 2010 is rekening gehouden 
met 2 fte voor de wethoudersfunctie.

Hoogachtend,

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


