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Samenvatting:
De fracties van WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA hebben op 6 juli 2018 bekend gemaakt

een coalitieakkoord te hebben gesloten. ln dit akkoord worden kandidaat-wethouders
voorgedragen voor een benoeming.
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders. Over de

benoeming van personen wordt schriftelijk gestemd.

Bij deze benoeming stelt de raad de tijdsbestedingsnorm van de wethouders vast (artikel 36

van de Gemeentewet) en wordt voor zover dit noodzakelijk is ontheffing verleend van het

woonplaatsvereiste (artikel 36a van de Gemeentewet).
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Middenbeemster, 6 juli 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:
De fracties van WD, PvdA/Groenlinks, D66 en CDA hebben op 6 juli 2018 bekend gemaakt

een coalitieakkoord te hebben gesloten. ln dit akkoord worden kandidaat-wethouders
voorgedragen voor een benoeming.
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.

Oplossi ngsrichtingen :

Voordracht kandidaten voor de functie van wethouder
De coalitiepartijen WD, PvdA/Groenlinks, D66 en CDA dragen de volgende kandidaten voor:

- de heer D.J. Butter
- de heer J.R.P.L. Dings
- mevrouw A. Zeeman

Tiidsbestedinosnorm (deeltiidfactor)

De coalitiepartijen WD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA stellen totaal 2,4fte beschikbaar
voor de wethouders met de navolgende verdeling per kandidaat:

Voorsfe/ coalitie paftije n H u idi ge tijd sbested i ng snorm

(per 21 januari 2018)

1,0 fte

0,8 fte 0 fte
2,4fte 2,0 fte

Tiideliike dubbelfunctie
De heer Dings is momenteel raadslid voor de fractie van PvdA/GroenLinks.
Artikel 36b, lid 2 onder b van de Gemeentewet bepaalt voor deze situatie, dat de heer Dings

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.

- Butter
- Dings
- Zeeman
Totaal

fte
fte

0
0

,8

,8
1
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U itkomsten onderzoek qeloofsbrief

Bij dit agendapunt zal een door de raad in de vergadering in te stellen commissie schriftelijk

verslag uitbrengen van het onderzoek naar de geloofsbrieven van de kandidaat wethouders.

Hierna kan tot de schriftelijke stemming worden overgegaan.

Ontheffinq woonplaatsvereiste
De huidige en voor herbenoeming voorgedragen wethouders, de heer Butter en mevrouw

Zeeman, zijn beiden niet woonachtig in de gemeente Beemster.
De raad is op grond van artikel 36a van de Gemeentewet bevoegd om voor de duur van een
jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
De raad heeft bij besluit van2Q februari 2018 aan beiden met ingang van 15 april 2018

ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste totdat de nieuwe wethouders zijn benoemd

doch uiterlijk voor de duur van een jaar. Bij een herbenoeming voor een nieuwe

bestuursperiode kan de raad deze ontheffing (opnieuw) verlenen voor de duur van een jaar.

ln het raadsvoorstel van 20 februari 2018 is er reeds melding van gemaakt dat over dit

ondenruerp een wetswijziging in voorbereiding is. De wetswijziging voorziet erin dat de

gemeenteraden zelf de termijn van de ontheffing en eventuele voonruaarden kunnen bepalen

Zover is het echter nog niet; het kabinet streeft ernaar dat de gemeenten in het eerste jaar

van deze bestuursperiode over de nieuwe ontheffingssystematiek kunnen beschikken.

Voorstel:
1. Stemmen over de voordracht voor de benoeming van de heer D.J. Butter, de heer

J.R.P.L. Dings en mevrouw A. Zeeman tot wethouder.

2. Bij een benoeming van deze kandidaten:
a. de deeltijdfactor als volgt vast te stellen: de heer D.J. Butter 0,8 fte, de heer

J.R.P.L. Dings 0,8 fte en mevrouw A. Zeeman 0,8 fte.

b. de heer D.J. Butter en mevrouw A. Zeeman met ingang van 9 juli 2018 ontheffing

verlenen van het woonplaatsvereiste (vereiste van ingezetenschap) voor de duur van

een jaar.

de voorzitter en van de

A.J.M
burge

an
I
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de raad d.d. 6 juli 2018,

gehoord het advies van de onderzoekscommissie geloofsbrieven kandidaat-wethouders
d.d. 9 juli 2018;

gelet op de artikelen 35, 36 en 36a van de Gemeentewet;

BESLUIT

.... met ingang van 9 juli 2018 te benoemen tot wethouders van de gemeente Beemster
voor de bestuursperiode 201 8-2022.

2. De deeltijdfactor als volgt vast te stellen:

met ingang van g juli 2018 ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste
(vereiste van ingezetenschap) voor de duur van een jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 9 juli 2018

1

3.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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