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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Aanpassing tijdsbestedingsnorm wethouders 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1) De tijdsbestedingsnorm voor de wethouders als volgt vast te stellen: 

a) De heer E. J. Bekkering: 0,95 fte (was 0,85 fte) 
b) De heer J.J.A.S Houtenbos: 0,9 fte (was 0,85 fte) 
c) De heer A.A. Tromp: 1,0 fte (was 0.85 fte) 
d) De heer N.G.M. Valkering: 1,0 fte (was 0,85 fte)  

2) de onder punt 1 genoemde tijdsbestedingsnorm met terugwerkende kracht in te laten 
gaan op 18 oktober 2019 

3) bijgaande begrotingswijziging vast te stellen 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 30 januari 2020 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer :  
Commissie :  
Commissie :  
Soort agendering : Ter besluitvorming 
Agendapunt :  
Team : Griffie 
Opsteller(s) : Anne Idema 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Met dit raadsvoorstel en -besluit worden de gevolgen van het vertrek van mevrouw Y. 
Koster-Dreese uit het college formeel vastgesteld. Er wordt voorgesteld deze vacature niet in 
te vullen, maar over te gaan tot een herverdeling van de portefeuilles en aanpassing van de 
tijdsbestedingsnorm van de op 18 oktober 2019 in dienst zijnde wethouders. 
Wethouder Houtenbos heeft op 12 december 2019 zijn ontslag ingediend. Omdat de 
aanpassing van de tijdsbestedingsnorm en de herverdeling van taken vanaf 18 oktober is 
geeffectueerd, is deze mede van toepassing op de werkzaamheden die de heer Houtenbos 
heeft verricht. 
In de vacature die is ontstaan na het vertrek van de heer Houtenbos, is op dit moment nog 
niet voorzien.   
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Voorgesteld wordt te besluiten om: 
1) De tijdsbestedingsnorm voor de wethouders als volgt vast te stellen: 

a) De heer E. J. Bekkering: 0,95 fte (was 0,85 fte) 
b) De heer J.J.A.S Houtenbos: 0,9 fte (was 0,85 fte) 
c) De heer A.A. Tromp: 1,0 fte (was 0.85 fte) 
d) De heer N.G.M. Valkering: 1,0 fte (was 0,85 fte)  

2) de onder punt 1 genoemde tijdsbestedingsnorm met terugwerkende kracht in te laten 
gaan op 18 oktober 2019 

3) bijgaande begrotingswijziging vast te stellen 
 

FINANCIËN  

De financiële consequenties zijn uiteengezet in de bijgevoegde begrotingswijziging 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Het presidium heeft op 10 december 2019 besloten dit raadsvoorstel en -besluit als A-stuk te 
agenderen voor de raadsvergadering van 30 januari 2020. 
Voorgesteld wordt om dit besluit in te laten gaan met terugwerkende kracht, tot datum 
ontslag mevrouw Y. Koster-Dreese, te weten 18 oktober 2019. 
 
BIJLAGEN 
Raadsbesluit en begrotingswijziging 
 
Hoogachtend, 
Het presidium 
 
 
 
De heer A. Idema MBA  
griffier 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 


