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Ondenrerp:
Wijziging t'rjdsbestedingsnorm wethouders Butter en Zeeman.

Voorstel:
De Beemster Polder Partij (BPP) heeft in de raadsvergadering van 30 januari 2018

mededelingen gedaan over de uitkomst van het overleg tussen de coalitiepartijen BPP, WD
en CDA en met de wethouder Butter en Zeeman, over de invulling van de vrijgekomen functie

van wethouder per 2l januari 2018 door het vrijwillig ontslag van mevrouw Jonk-de Lange.

De mededeling was dat de BPP geen kandidaat wethouder voordraagt voor de resterende tijd

van de bestuursperiode 2014-2018 en dat het voorstel van de coalitiepartijen is om de coalitie

voort te zetten met2wethouders waarbij de vrijgekomen tijdsbesteding wordt verdeeld over
de wethouders Butter en Zeeman.
Op 6 februari 2018 hebben de coalitiepartijen BPP, WD en CDA verzocht dit voorstel zo in te

brengen voor de besluitvorming hierover in de raadsvergadering van 20 februari 2018.
Het voorstel heeft de instemming van de wethouders Butter en Zeeman.

Voor deze situatie ligt b¡j de gemeenteraad (alleen) de besluitvorming voor over de

tijdsbestedingsnorm van de wethouders. Het bepalen van deze norm is een bevoegdheid van

de gemeenteraad.
De tijdsbestedingsnorm van mevrouw Jonk-de Lange was 0,67 fte. Dit is gelijk aan de norm

die voor de wethouders Butter en Zeeman geldt. Totaal is dit 2 fte. Deze formatie is begroot.

Een herverdeling betekent dat de tijdsbestedingsnorm voor wethouder Butter en voor
wethouder Zeeman met terugwerkende kracht per 2l januari 2018 komt op 1 fte.
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Registratienummer: I 41 81 44
Ondenuerp: wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders Butter en Zeeman

De raad van de gemeente Beemster,

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

BESLUIT:

De tijdsbestedingsnorm van wethouder D.J. Butter en van wethouder A. Zeeman met

terugwerkende kracht per 2l januari 2018 vast te stellen op 1 fte in plaats van 0,67 fte

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 20 februari 2018.

A.J.M. van Beek
voozitter

M. Timmerman
griffier


