Raadsvoorstel
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: 23 april 2020

Zaaknummer

: 75115

Onderwerp:

: Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders

De raad wordt voorgesteld
1. De tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw H.W. Ankersmit per 23-4-2020 te verhogen van 0,6 naar 0,8 fte;
2. De tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw J.T. Kock per 23-4-2020 te verhogen van 0,6 naar 0,8 fte.

Aanleiding
Met het vertrek van wethouder Peter van de Wardt is er een vacature in het college van 1 fte komen te ontstaan. De
fractie van het CDA heeft als kandidaat voor deze functie mevrouw Marieke Overduin aangedragen. Mevrouw
Overduin wordt voorgedragen voor een tijdsbestedingsnorm van 0,6 fte. Wegens het vertrek van wethouder Van der
Wardt heeft het college besloten de verdeling van de portefeuilles op enkele onderdelen aan te passen. De fracties
van Lokaal Belang en het CDA stellen daarom voor om de aanstelling van wethouders Ankersmit en Kock te
verhogen naar 0,8 fte. Het totale fte blijft met deze wijziging 4,2. Met deze verschuiving is zowel naar inhoud
(portefeuilleverdeling) als naar werkverdeling een logische en evenwichtige portefeuilleverdeling gerealiseerd.
Wat wordt met beslissing bereikt



Het wijzigen van de tijdsbestedingsnorm van de wethouders Ria Ankersmit en Janine Kock.
Het realiseren van een evenwichtige en logische portefeuilleverdeling binnen het college.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De raad stelt de tijdsbestedingsnorm per wethouder vast.
Artikel 36 lid 4 Gemeentewet bepaalt dat de raad de tijdsbestedingsnorm per wethouder vaststelt. Ook een
wijziging hierin behoeft een raadsbesluit.
1.2. Herverdeling portefeuilles en bijbehorende tijdsbestedingsnorm
Met het vertrek van wethouder Van de Wardt in december vorig jaar heeft er een herverdeling van
portefeuilles in het college plaatsgevonden. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat een verhoging van de
tijdsbestedingsnorm van 0,6 naar 0,8 fte voor de wethouders Ankersmit en Kock gewenst is. Beide
wethouders hebben aangegeven hiermee in te kunnen stemmen. Mevrouw Overduin wordt voorgedragen
als wethouder voor 0,6 fte. Met deze verschuiving is zowel naar inhoud (portefeuilleverdeling) als naar
werkverdeling een logische en evenwichtige portefeuilleverdeling gerealiseerd.
1.3 De totale tijdsbestedingsnorm van de wethouders blijft na de wijziging 4,2 fte
De raad heeft op 17 mei 2018 de tijdsbestedingsnorm van de wethouders vastgesteld op 4,2 fte. Deze fte’s
zijn op 17 mei 2018 verdeeld in 3 fulltime en 2 parttime wethouders (0,6 fte). Met de voordracht van
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mevrouw Overduin voor 0,6 fte en voorgestelde wijziging van de tijdsbestedingsnorm van de wethouder
Ankersmit en Kock blijft het totale aantal fte 4,2.
1.4 Coalitieonderhandelingen
Met de wijzigingen wordt uitvoering gegeven aan de tussentijdse coalitieonderhandelingen n.a.v. het vertrek
van wethouder Van der Wardt.

Kanttekeningen
Kosten, baten, dekking
Uitvoering
Planning
N.v.t.
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
N.v.t.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
Voorstel portefeuilleverdeling college Oude IJsselstreek

Namens de fracties Lokaal Belang en CDA

Marco Bennink
Fractievoorzitter Lokaal Belang

Jeanette Elstak
Fractievoorzitter CDA

2

Raadsvergadering d.d. 23-4-2020
☐

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. 23 april 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelet op het bepaalde in artikel 36 van de Gemeentewet

BESLUIT:
1. De tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw H.W. Ankersmit per 23-4-2020 te verhogen van 0,6 naar 0,8 fte;
2. De tijdsbestedingsnorm van wethouder mevrouw J.T. Kock per 23-4-2020 te verhogen van 0,6 naar 0,8 fte.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 23-4-2020

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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