
 

 

 
Agendapunt : 2.1. 
Voorstelnummer : 12-105 
Raadsvergadering : 15 december 2009 
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : A.M. Kooiman 
 
Onderwerp: benoeming wethouder 
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt:  • de heer A.H. van der Leij te benoemen als wethouder van de gemeente 

Bergen voor 0.5 fte. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Het benoemen met ingang van 15 december 2009 van de heer A.H. (André) van der Leij als 
wethouder van de gemeente Bergen voor 0.5 fte. De benoeming van de wethouder door de 
raad is geregeld in artikel 35 van de Gemeentewet. 

 
2. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

 
Alleen de raad is bevoegd.  
 
De heer J. Stam, wethouder namens de fractie PvdA, heeft op 24 november 2009 zijn 
functie als wethouder van de gemeente Bergen neergelegd. Ingevolge artikel 43, lid 1 
Gemeentewet heeft de heer Stam hiervan op 25 november 2009 schriftelijk mededeling 
gedaan aan de raad. Ingevolge artikel 43, lid 2, Gemeentewet gaat het ontslag in met 
ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of 
zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen.  
 
Voor het vervullen van de tussentijdse wethoudersvacature draagt de PvdA de heer A.H. 
van der Leij voor als kandidaat wethouder. De benoeming van de heer Van der Leij heeft tot 
gevolg dat de benoeming van de heer Stam met ingang van 15 december 2009 eindigt. 
Een wethouder die uit de raad voortkomt laat een raadszetel achter. De daarvoor volgens 
de kieslijst aangewezen persoon wordt benaderd voor het raadslidmaatschap. Beëdiging 
van dit raadslid kan in de raad van 26 januari 2010 plaatsvinden. 
 

3. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Artikel 39 van de Gemeentewet schrijft voor, dat de benoeming ter vervulling van een plaats 
die tussentijds openvalt zo spoedig mogelijk geschiedt, tenzij de raad besluit het aantal 
wethouders te verminderen.   
 
Voor het formeren van een college bestaan geen wettelijke eisen. Voor het aantal 
wethouders in Bergen wel. Zo bedraagt het minimum aantal wethouders 2 (fte) en het 
maximum aantal wethouders 5 (4.6 fte). De wethouders kunnen ook in deeltijd worden 
aangesteld zolang de totale tijdsbesteding maar niet boven de 4,6 fte uitkomt. 
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In de oude bezetting was sprake van 3,6 fte. Na de benoeming van de heer Van der Leij 
voor 0.5 fte gaat de bezetting terug naar 3.1 fte.  
 
Bij dit raadsvoorstel is een apart benoemingsbesluit opgenomen waarin ook de 
tijdsbestedingnorm (0.5 fte) is aangegeven. 
 

4. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 

• Indien de kandidaat gesteld is kan de stemming plaatsvinden. 
 
De voorzitter benoemt drie raadsleden tot stembureau. De leden van het stembureau wijzen 
uit hun midden een voorzitter aan. De griffier staat het stembureau bij haar werkzaamheden 
terzijde. Stemming vindt schriftelijk plaats met stembriefjes. Raadsleden kunnen hierop de 
naam van de kandidaat invullen die hun voorkeur heeft (die van de voorgestelde persoon, of 
die van een ander). Er is in dit geval geen sprake van een voordracht of een 
anderszins beperkte keuze. Aan de stemming mag dus ook worden deelgenomen 
door raadsleden die ter benoeming zijn voorgesteld: zij kunnen immers op het 
stembriefje een andere naam dan hun eigen naam invullen. Hierdoor is artikel 28 
Gemeentewet (niet mogen stemmen over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of 
middellijk persoonlijk aangaat) niet van toepassing.  
Ieder ter vergadering aanwezig lid is verplicht een stembriefje in te leveren. 
Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal 
leden dat verplicht is een stembriefje in te leveren. Als dit niet zo is worden de stembriefjes 
vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden. 
Onder zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag 
vernietigd.  
 

• Indien door stemming benoeming heeft plaatsgevonden kan in dezelfde vergadering 
overgegaan worden tot beëdiging. 
 
Voor beëdiging in dezelfde vergadering als die van benoeming is nodig dat: 
1. De benoeming ter plekke wordt aangenomen. 
2. Onderzoek plaatsvindt of aan de vereisten voor het wethouderschap volgens de 

Gemeentewet (artikel 36a en 36b) wordt voldaan. Een commissie uit de raad zal dit 
staande de vergadering onderzoeken. 

3. Ingevolge artikel 41a van de Gemeentewet moet de wethouder alvorens zijn functie te 
kunnen uitoefenen, in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de eed 
of de verklaring en belofte afleggen. 

 
Uitgangspunt is dat met ingang van 15 december 2009 de nieuwe wethouder begint met zijn 
werkzaamheden en de heer Stam zijn werkzaamheden beëindigt.  
 
Nadere informatie over de heer Van der Leij vindt u in het dossier dat voor raadsleden in de 
leeskamer ter inzage ligt. Concreet gaat het om een uittreksel uit de GBA, een overzicht van 
de openbare betrekkingen en het curriculum vitae van de kandidaat wethouder. 
 
Bergen, 7 december 2009 
 
A.M. Kooiman, griffier 
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