Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 16 april 2020

Zaaknummer

: 75135

Onderwerp:

: Benoeming wethouder

De raad wordt voorgesteld
1. Mevrouw Marieke Overduin-Biesma te benoemen als wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek met een
tijdsbestedingsnorm van 0.6 fte;
2. Krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, de in lid 1 genoemde persoon, voor de duur van één jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Aanleiding
In de raadsvergadering van 12 december 2019 heeft wethouder Peter van de Wardt zijn functie neergelegd als
wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek. Bij brief van 17 december 2019 heeft deze wethouder, op grond van
artikel 43 van de Gemeentewet, de mededeling van zijn voornoemde onmiddellijke ontslag als wethouder van de
gemeente Oude IJsselstreek bevestigd. Daardoor is een vacature ontstaan die zo spoedig mogelijk moet worden
ingevuld, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen (artikel 39 Gemeentewet). De fractie van het
CDA heeft mevrouw Marieke Overduin-Biesma voorgedragen als kandidaat.
Wat wordt met beslissing bereikt


De vacature binnen het college wordt vervuld.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De gemeenteraad benoemd de wethouders
Artikel 35 van de gemeentewet stelt dat de raad de wethouders benoemt. Artikel 39 Gemeentewet bepaalt
dat na tussentijds vertrek van een wethouder de raad zo spoedig mogelijk een beslissing dient te nemen
over de vervulling van de opengevallen plaats, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen.
1.2. Het CDA draagt mevrouw Marieke Overduin-Biesma voor als kandidaat
Het CDA heeft op 24 februari dit jaar bekend gemaakt mevrouw Marieke Overduin-Biesma voor te dragen
als kandidaat voor de opgevallen wethouders vacature. Mevrouw Overduin-Biesma heeft ruime bestuurlijke
ervaring als raadslid, fractievoorzitter en wethouder.
1.3. Tijdsbestedingsnorm
Artikel 36 lid 4 Gemeentewet bepaalt dat de raad bij de benoeming van de wethouders de
tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vaststelt. Tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2018 heeft de
gemeenteraad het totale aantal fte’s voor de wethouders bepaald op 4,2 (zie bijlage) Met het vertrek van
Peter van de Wardt is er een vacature ontstaan voor 1,0 fte. Mevrouw Overduin-Biesma wordt voorgedragen
voor 0,6 fte. Middels een separaat raadsvoorstel wordt de raad namens de fracties Lokaal Belang en CDA
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voorgesteld om de tijdsbestedingsnorm van de wethouders Kock en Ankersmit te verhogen van 0,6 naar 0,8
fte. De totale tijdsbestedingsnorm van het college blijft daarmee gelijk op 4,2 fte.
2.1. Ontheffing woonplaatsvereiste
Mevrouw Overduin-Biesma woont op dit moment in Ede en heeft aangegeven niet voornemens te zijn voor
de duur van 2 jaar naar de gemeente Oude IJsselstreek te verhuizen. Op grond van artikel 36a, lid 2
Gemeentewet kan bij raadsbesluit aan betrokkene ontheffing worden verleend voor de duur van ten hoogste
één jaar van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een
periode van maximaal een jaar, worden verlengd.

Kanttekeningen
1.1 Vrije stemming
De stemming over de kandidaten is geen voordracht maar een vrije stemming. Raadsleden hebben de
mogelijkheid om op het stembriefje een andere naam in te vullen dan de voorgedragen kandidaat.
2.1 Ontheffing woonplaatsvereiste
Over één jaar zal de raad opnieuw moeten besluiten om ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap.
Kosten, baten, dekking
-

Uitvoering
De wijze waarop de raad de wethouders benoemt volgt uit de artikelen van hoofdstuk III en artikel 31 van de
Gemeentewet, artikel 6 van het Reglement van Orde en de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
N.v.t.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
Benoemingsbesluit wethouders (raadsvergadering 17-5-2018)

raadsvoorzitter,

O.E.T. Van Dijk
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Raadsvergadering d.d.
☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d.

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

BESLUIT:
1. Mevrouw Marieke Overduin-Biesma te benoemen als wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek met een
tijdsbestedingsnorm van 0.6 fte.
2. Krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, de in lid 1 genoemde persoon, voor de duur van één jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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