Procedure benoeming wethouders

In de coalitiebesprekingen wordt het aantal te benoemen wethouders voorbereid. Dit aantal
wethouders is door de gemeentewet begrensd. Het bedraagt ten hoogste twintig procent van het
aantal raadsleden met een minimum van twee.
Indien er wethouder(s) in deeltijd zijn, dan kan het maximaal aantal wethouders 25% van het aantal
raadsleden zijn, die samen niet meer dan 10% extra formatieplaats bezetten.
Het aantal wethouders moet worden afgerond tot het dichtst bijgelegen gehele getal. Aldus:
- het maximum aantal wethouders zonder toepassing deeltijd is 27 x 20% = 5 wethouders;
- het maximum aantal wethouders met toepassing deeltijd is 27 x 25% = 7 wethouders,
die samen niet meer dan 5 + 10% = 5½ formatieplaats bezetten.
De wijze waarop de raad de wethouders benoemt volgt uit art. 28 e.v. en 34 e.v. van de gemeentewet
en art. 38 van het reglement van orde.
Procedure:
1. De zittende wethouders treden automatisch af op het moment dat de raad ten minste de helft van
het te verkiezen aantal wethouders heeft (her)benoemd. Het gaat hierbij dus om het aantal dat de
gemeenteraad vooraf aangeeft te willen benoemen. De raadsvoorzitter concludeert dit voor de
stemming af op basis van het (debat over het) coalitieakkoord. Bij het benoemen van vier
personen als wethouder is het zittende college dus uit functie ontheven op het moment dat er
twee nieuwe wethouders zijn benoemd.
2. De raadsvoorzitter benoemt een stembureau van drie raadsleden.
3. Per stemronde wordt één wethouder benoemd. De stemming is geheim.
Voor elke stemronde zijn er 27 gewaarmerkte stembriefjes in een onderscheiden kleur.
4. Aan het begin van een stemronde worden door één of meerdere raadsleden één of meer
kandidaten voor één wethouderspost voorgedragen. Er is sprake van een open voordacht. De
voorgedragen kandidaat of kandidaten die raadslid zijn stemmen mee.
5. Alle 27 raadsleden moeten een stembriefje inleveren. Op een stembriefje moet duidelijk leesbaar
een naam van een kandidaat worden geschreven, zonder verdere toevoegingen. Geldige
stembriefjes zijn alleen stembriefjes die behoorlijk zijn ingevuld.
Vastgelegd is dat in de volgende gevallen een stembriefje niet behoorlijk is ingevuld:
- een blanco stembriefje;
- een ondertekend stembriefje;
- een stembriefje met meer dan één naam;
- een stembriefje met een naam die niet is voorgedragen;
- een stembriefje met een naam die niet voor die stemronde is voorgedragen,
6. De benoeming is een feit als er een volstrekte meerderheid is. Dus: als op meer dan de helft van
de geldige stembriefjes de naam van één voorgedragen kandidaat staat. Dus bijvoorbeeld bij 25
geldige stembriefjes, dan benoemd met minimaal 13 stemmen. Let op: voor de bepaling van de
meerderheid tellen o.a. blanco stembriefjes dus niet mee.
7. Als de stemmen staken, dan volgt direct in dezelfde vergadering een herstemming. Staken de
stemmen voor de tweede keer en is er geen volstrekte meerderheid (de helft-plus 1) , dan beslist
het lot. Dus bijvoorbeeld bij 24 geldige stemmen en twee kandidaten allebei 12 stemmen, in zowel
de eerste als tweede stemming, dan loten.
8. Na elke stemronde vraag de raadsvoorzitter of de benoemde kandidaat zijn benoeming
aanvaardt. Hij/zij neemt plaats aan de collegetafel. Zodra alle wethouders hun benoeming
aanvaard hebben leggen zij in handen van de raadsvoorzitter de eed of belofte af.

De burgemeester zegt op:
"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk,
onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als wethouder nar eer en geweten zal vervullen.
De wethouder zegt:
"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
of
"Dat verklaar en beloof ik!"
.

