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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  uitbreiding tijdsbestedingsnorm aanstelling wethouder Houtenbos 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
in te stemmen met de uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm van de aanstelling van de heer 
J.J.A.S. Houtenbos met 0,1 fte naar 0,9 fte. 
de hierbij behorende begrotingswijziging (2018: € 1.420,- en 2019 € 8.505,- ) vast te stellen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 1 november 2018 
Zaaknummer : BB18.00499 
Voorstelnummer : RAAD180181 
Commissie :  
Commissie :  
Soort agendering : Ter besluitvorming 
Agendapunt :  
Team : Directie 
Opsteller(s) : Thecla Engelsbel 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  : raadsbesluit, begrotingswijziging 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Op 31 mei jl. heeft uw raad een besluit genomen om de heer J.J.A.S. outenbos te benoemen 
als wethouder van de gemeente Bergen(NH) voor een tijdsbestedingsnorm van 0,8 fte . 
De heer Houtenbos heeft bij zijn benoeming om een aanstelling met een tijdsbestedingsnorm 
van 0,8 fte gevraagd zodat hij gedurende 1 dag per week de gelegenheid zou hebben om de 
werkzaamheden voortvloeiende uit zijn onderneming (zij het op een laag pitje) voort te 
kunnen zetten.  
Nu, na bijna 4 maanden wethouderschap, blijkt dat het wethouderschap veel meer tijd vergt 
dan de 0,8 fte van de aanstelling. De heer Houtenbos heeft dan ook besloten om de 
werkzaamheden vanuit zijn onderneming te verminderen tot circa gemiddeld een halve dag 
per week. Hij wil de raad verzoeken om de tijdsbestedingsnorm van zijn aanstelling als 
wethouder uit te breiden met 0,1 fte tot 0,9 fte.  
 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
Een besluit neemt op het verzoek tot uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm van de 
aanstelling. 
 
2 KEUZERUIMTE 
De raad kan besluiten het verzoek niet te honoreren en de tijdsbestedingsnorm van de 
aanstelling niet uit te breiden.   
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
Niet van toepassing. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
Niet van toepassing. 
 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
Hoofdstuk III van de Gemeentewet is van toepassing bij de benoeming van wethouders. 
 
 
3 ADVIES 
3.1 Toelichting op het advies 
De raad beslist over de benoeming van de wethouders en dient een besluit te nemen over 
de uitbreiding van de uren. 
De raad voor te stellen om de tijdsbestedingsnorm van de aanstelling van de heer 
Houtenbos, op zijn verzoek, met 0,1 fte uit te breiden naar 0,9 fte.  
 
3.2 Overwegingen van het college 
Niet van toepassing. 
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3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
Niet van toepassing. 
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
De fractievoorzitters van de bestuurspartijen hebben per mail aangegeven dat zij zich 
kunnen vinden in dit verzoek.  
 
3.5 Risico’s 
Niet van toepassing. 
 

3.6 Financiën 
De kosten van de uitbreiding van de tijdsbestedingsnorm van de aanstelling komen ten laste 
van het begrotingssaldo.  
Voor het restant van 2018, uitgaande van een uitbreiding per 1 november 2018, gaat het om 
een bedrag van € 1.420,- en voor 2019 op jaarbasis om een bedrag van € 8.505,-. 
 
3.7 Inkoop 
Niet van toepassing. 
 
3.8 Juridische Zaken 
Niet van toepassing. 
 

3.9 Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
3.10 Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 

3.11 Veiligheid 
Niet van toepassing. 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

 
Indien uw raad op 1 november instemt met het uitbreiden van de tijdsbestedingsnorm van de 
aanstelling, kan deze per 2 november 2018 in werking treden.  
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
Raadsbesluit en begrotingswijziging. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 


