
 

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit 

 
Registratienummer: 

 
1513858   

Datum voorstel: 

 

28 april 2020 Portefeuillehouder: Heerschop 

Commissie: - Gemeenteraad: 12 en 13 mei 2020 

 

 

Onderwerp: 

Benoemen van de heer J.J.A.S. Houtenbos tot wethouder als tijdelijk vervanger van 

wethouder de heer D.J. Butter en tot het hiervoor benoemen van een commissie voor 

onderzoek van de geloofsbrief van de kandidaat-wethouder en het instellen van een 

stembureau. 

 

Samenvatting: 

Op zijn verzoek hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 45 van de 

Gemeentewet per 28 april 2020 ziekteverlof verleend aan wethouder de heer D.J. Butter voor 

een periode van 16 weken.  

De fractie VVD heeft de heer J.J.A.S. Houtenbos voorgedragen om de heer Butter gedurende 

zijn ziekteverlof te vervangen.  

 

De raad wordt voorgesteld om over te gaan tot de benoeming de heer Houtenbos als 

vervanger van wethouder Butter gedurende de periode van zijn ziekteverlof. 

 

Voor het onderzoek van de geloofsbrief van de heer Houtenbos moet de raad een 

onderzoekscommissie instellen. Voor de schriftelijke stemming zal de voorzitter een 

stembureau instellen. 

 

Omdat de raadsvergadering van 12 mei geen fysieke vergadering is maar een vergadering in 

een digitale omgeving kan de benoemingsprocedure niet in die vergadering worden afgerond. 

Over de benoeming van een wethouder moet namelijk altijd schriftelijk (geheim) worden 

gestemd. Deze stemming is na afloop van de digitale raadsvergadering. Voor het 

bekendmaken van de uitslag en het afronden van de benoemingsprocedure is op 13 mei een 

extra raadsvergadering uitgeschreven. Die vergadering is ook in een digitale omgeving. 
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 Middenbeemster, 28 april 2020 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding en probleemstelling: 

Op zijn verzoek hebben burgemeester en wethouders op grond van artikel 45 van de 

Gemeentewet per 28 april 2020 ziekteverlof verleend aan wethouder de heer D.J. Butter 

voor een periode van 16 weken.  

Het ziekteverlof zal langere tijd zijn. Dit is voor de fractie VVD aanleiding geweest om een 

tijdelijke vervanger voor te dragen in plaats van dat de portefeuilles van wethouder Butter 

langere tijd worden waargenomen door de andere collegeleden. 

De fractie heeft de heer J.J.A.S. Houtenbos voorgedragen. De heer Houtenbos is geboren in 

1956 in Bergen (NH), woonachtig te Egmond aan den Hoef en lid van de VVD. De heer 

Houtenbos is actief geweest in de lokale politiek. Van 1990 tot 1998 was hij wethouder in de 

gemeente Egmond, van 2006 tot 2018 raadslid in de gemeente Bergen en van mei 2018 tot 

december 2019 wethouder in die gemeente. De CV van de heer Houtenbos is als 

vertrouwelijk document geplaatst bij de stukken in het raadsinformatiesysteem. 

 

Het ziekteverlof van wethouder Butter en de benoeming van een tijdelijke vervanger is 

wettelijk en rechtspositioneel geregeld. Het verlof kan in een raadsperiode 2x met 16 weken 

worden verlengd. De vervangend wethouder is van rechtswege ontslagen met ingang van de 

dag waarop het ziekteverlof eindigt. Gedurende het ziekteverlof heeft de gemeente dubbele 

lasten. Een dergelijke regeling geldt ook bij langdurige ziekte van een raadslid. 

 

Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad een wethouder en dit geldt 

dus ook voor een tijdelijke vervanger. Over de benoeming van personen wordt schriftelijk 

gestemd. Bij deze benoeming stelt de raad de tijdsbestedingsnorm van de wethouder vast 

(artikel 36 van de Gemeentewet) en wordt voor zover dit noodzakelijk is ontheffing verleend 

van het woonplaatsvereiste (artikel 36a van de Gemeentewet).  

 

Oplossingsrichtingen: 

 

Benoeming tijdelijke vervanger 

Gezien de voordracht van de fractie VVD en na bespreking hiervan in het raadspresidium is 

het voorstel:  

1. De heer Houtenbos te benoemen tot wethouder als vervanger van wethouder Butter 

gedurende de periode van zijn ziekteverlof en voor dezelfde deeltijdfactor (0,8 fte). 

2. De heer Houtenbos per de datum van zijn benoeming ontheffing te verlenen van het 

woonplaatsvereiste (vereiste van ingezetenschap) voor de duur van de vervanging doch 

voor maximaal een jaar. 
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Instellen commissie voor onderzoek van de geloofsbrief van de kandidaat-wethouder. 

Bij een benoeming van een wethouder stelt de raad een onderzoekscommissie in, 

bestaande uit 3 personen vanuit de raad, die onderzoek doet naar de geloofsbrief van de 

kandidaat. Bij het onderzoek van de geloofsbrief gaat de commissie na of de kandidaat 

voldoen aan de wettelijke vereisten op grond van de Gemeentewet om te kunnen worden 

benoemd. De heer Houtenbos heeft zijn geloofsbrief ingediend. 

Na overleg met het raadspresidium is het voorstel op de heren De Lange, Commandeur en 

Groot voor deze commissie te benoemen. De commissie wordt bijgestaan door de griffier. 

De commissie zal in de raadsvergadering verslag doen van haar bevindingen. 

 

Instellen stembureau 

Voor de schriftelijke stemming moet een stembureau worden ingesteld bestaande uit 2 

raadsleden. De voorzitter stelt het stembureau in. In de raadvergadering van 12 mei wordt 

daartoe overgegaan. 

 

Besluitvorming: schriftelijke stemming en digitaal vergaderen. 

De raadsvergadering van 12 mei is geen fysieke vergadering maar een vergadering in een 

digitale omgeving. Voor een benoeming van een wethouder heeft dit tot consequentie dat de 

benoeming niet in dezelfde vergadering kan plaatsvinden. De Gemeentewet stelt namelijk 

dat een stemming over de benoeming van een wethouder altijd schriftelijk (geheim) moet 

zijn. De beraadslaging kan digitaal plaatsvinden, maar de stemming dus niet. 

Om de benoemingsprocedure te kunnen afronden is op 13 mei een extra raadsvergadering 

uitgeschreven. Dit is ook een vergadering in de digitale omgeving.  

De aanpak hierdoor is: 

 

Raadsvergadering 12 mei (digitale vergadering):  

- Beraadslaging over het voorstel en daarbij gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 

kandidaat-wethouder, gelegenheid voor de kandidaat om zich nader voor te stellen aan 

de raad. 

- Benoeming en verslaglegging onderzoekscommissie. 

- Instellen stembureau. 

 

Na de raadsvergadering:  

- Schriftelijke stemming. Het stembriefje wordt na de raadsvergadering (op 13 mei) door de 

griffie bij het raadslid afgegeven waarna die zijn stem kan uitbrengen en de stem onder 

toezicht van de griffie kan deponeren in de stembus. 

- Nadat alle stemmen zijn uitgebracht stelt het stembureau de uitslag (fysiek) vast. 

 

Raadsvergadering 13 mei (digitale vergadering):  

- Bekendmaking uitslag schriftelijke stemming. 

- Aanvaarding van de benoeming door de kandidaat. 
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- Beëdiging van de kandidaat. De kandidaat is hiervoor aanwezig in dezelfde ruimte als de 

voorzitter en de griffier. 

 

Meetbare doelstellingen: 

- 

 

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 om te besluiten: 

 

In de vergadering van 12 mei:  

- Benoemen onderzoekscommissie. 

 

In de vergadering van 13 mei (afhankelijk van de uitslag van de stemming):  

- Benoemen van de heer Houtenbos tot wethouder als vervanger van wethouder Butter 

gedurende de periode van zijn ziekteverlof. 

- De deeltijdfactor vaststellen op 0,8 fte zoals die ook geldt voor wethouder Butter. 

- De heer Houtenbos per de datum van het raadsbesluit ontheffing te verlenen van het 

woonplaatsvereiste (vereiste van ingezetenschap) voor de duur van de vervanging doch 

voor maximaal een jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: raadsbesluiten 12 en 13 mei 2020  

de voorzitter en de griffier van de raad, 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

M. Timmerman 

griffier 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de raad d.d. 28 april 2020, 

 

gelet op artikel 5 van het reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018; 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

Een commissie voor onderzoek van de geloofsbrief van de kandidaat-wethouder de heer  

J.J.A.S. Houtenbos, in te stellen bestaande uit de raadsleden de heer N.C.M. de Lange 

(voorzitter), de heer A.N. Commandeur (lid) en de heer G.J.M. Groot (lid).  

De commissie wordt bijgestaan door de griffier. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 12 mei 2020  

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 
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De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de raad d.d. 28 april 2020, 

 

gehoord het advies van de onderzoekscommissie geloofsbrieven kandidaat-wethouder, 

 

gehoord de uitslag van het stembureau, 

 

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

 

 

B E S L U I T : 

 

 

1. De heer J.J.A.S. Houtenbos per de datum van het raadsbesluit te benoemen tot  

wethouder als vervanger van wethouder Butter gedurende de periode van zijn 

ziekteverlof. 

 

2. De deeltijdfactor voor de heer J.J.A.S. Houtenbos vast te stellen op 0,8 fte zoals die ook 

geldt voor wethouder Butter. 

 

3. De heer J.J.A.S. Houtenbos per de datum van het raadsbesluit ontheffing te verlenen van 

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

doch voor maximaal een jaar. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 13 mei 2020  

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 


