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Onderwerp : Benoeming vervangende wethouder

Voorgestelde beslissing:
1. Kennisnemen van het ziekteverlof dat het College van B&W per 2 juli 2013 heeft verleend aan

wethouder de heer W.E.N. Rijnsaardt.
2. Bepalen dat de gemeenteraad gebruik maakt van de mogelijkheid om met ingang van de verlofdatum

voor een periode 16 weken een vervangende wethouder te benoemen.
3. Overgaan tot de benoeming van een vervangende wethouder voor een periode van 16 weken.

Door de fractie van Lokaal Belang wordt hiervoor voorgesteld de heer J.H.M. Finkenflügel.

Aanleiding

Wethouder W.E.N. Rijnsaardt is door ziekte al enige tijd niet in staat zijn werkzaamheden te vervullen. Het
College van B&W heeft tot heden zijn portefeuilles waargenomen. Wethouder Rijnsaardt heeft op 2 juni 2013
aan het College van B&W verzocht hem verlof wegens ziekte te verlenen, omdat zijn herstel nog niet binnen
acht weken te verwachten is. Het College van B&W heeft dit verlof per 2 juli 2013 verleend. Dit opent voor
de gemeenteraad de mogelijkheid voor een periode van 16 weken een vervangende wethouder te
benoemen. De fractie van Lokaal Belang vraagt de gemeenteraad van deze mogelijkheid gebruik te maken
en stelt daarvoor de heer J.H.M. Finkenflügel voor.

Wat wordt met beslissing bereikt
• Het College van B&W is gedurende de vervangingsperiode op de sterkte zoals aan het begin van de

raadsperiode is bepaald (3,5 wethouder).

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Het verlof  is ingevolge de gemeentewet.

Art. 45 van de Gemeentewet maakt het mogelijk dat het college aan een wethouder op diens
verzoek verlof verleent wegens ziekte, als hij niet binnen acht weken zijn functie kan hervatten.
Art. 45a van de Gemeentewet geeft aan dat het college daarbij de ingangsdatum van het verlof
bepaalt. Deze is bepaald op 2 juli 2013.
Een wethouder kan maximaal drie maal 16 weken verlof worden verleend in één raadsperiode.

2.1 De vervanging is ingevolge de gemeentewet.
Art. 45b van de gemeentewet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad een vervangende wethouder
benoemt voor een wethouder die met verlof is gegaan. Deze mogelijkheid bestaat dus per 2 juli 2013.
De vervanging eindigt 16 weken na de datum waarop het verlof is ingegaan, en loopt dus t/m 21 oktober
2013. De vervanger blijft zestien weken in functie; zoals ook het verlof zestien weken duurt, ongeacht een
mogelijk eerder herstel.

3.1 De benoeming van een vervanger geschiedt ingevolge de gemeentewet en het reglement van orde.
De benoeming van een vervangende wethouder geschiedt op dezelfde wijze als een vaste wethouder. Uit
de gemeenteraad kan een voorstel worden gedaan. Het is verder een vrije stemming , die – omdat het om
personen gaat –schriftelijk (geheim) is. Indien een raadsmeerderheid een kandidaat benoemt, heeft deze
ingevolge art. 40 van de Gemeentewet maximaal tien dagen de tijd om aan te geven of hij zijn benoeming
aanneemt. Het mag ook direct, en de beëdiging kan dan ook direct in dezelfde vergadering.

Kanttekeningen
a. Bij een wethoudersbenoeming stemmen in eerste ronde alle raadsleden mee.

Een raadslid dat wordt voorgesteld voor een wethoudersbenoeming, kan daarover (in eerste
stemronde) zelf meestemmen. In principe kunnen namelijk ook niet voorgedragen personen worden
ingevuld op stembriefjes. Het is een vrije stemming. Pas bij een eventuele herstemming stemmen de
overgebleven kandidaten niet zelf mee. Dit volgt uit art. 28 van de Gemeentewet.

b. Indien een raadslid wethouder wordt, vervalt zijn raadslidmaatschap.
Uit de Gemeentewet volgt dat het raadslidmaatschap en het wethouderschap onverenigbare
betrekkingen zijn. Het raadslidmaatschap van een wethouder die zijn benoeming aanneemt vervalt
automatisch. Art.13 van de Gemeentewet geeft aan dat zodra de geloofsbrieven van zijn opvolger
als gemeenteraadslid zijn geaccepteerd, een wethouder geen raadslid meer is.
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