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Emmeloord, 15 november 2013. 
 
Onderwerp 

Voorstel tot hernieuwde vaststelling van het aantal wethouders. 
 
Advies Presidium 
Het presidium adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de extra 
raadsvergadering van 25 november 2013. 
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

Het aantal wethouders te bepalen op vier. 
 
Doelstelling 

Ingevolge artikel 39 Gemeentewet als raad een besluit nemen het aantal wethouders te 
verlagen met één. 
 
Inleiding 

Bij brief van 13 november 2013 heeft toenmalig wethouder W. Ruifrok (PvdA) zijn 
ontslag ingediend, nadat de gemeenteraad een motie van wantrouwen heeft 
aangenomen in de raadsvergadering van 11 november 2013. Daarmee is een vacature 
ontstaan in het college waarin ‘zo spoedig mogelijk dient te worden voorzien, tenzij uw 
raad besluit het aantal wethouders te verminderen’ (artikel 39 Gemeentewet). 
 
Argumenten 

De PvdA-fractie heeft in de op 14 november 2013 voortgezette raadsvergadering van 11 
november haar besluit kenbaar gemaakt dat zij om diverse redenen voor de resterende 
maanden van de lopende raadsperiode geen nieuwe wethouder aan zal dragen. De vier 
overgebleven collegeleden hebben in dezelfde vergadering aangegeven gedurende deze 
tijd de portefeuille van de afgetreden wethouder waar te nemen, naast hun huidige 
portefeuilles. Een voorstel van verdeling van de onderwerpen over de collegeleden wordt 
de raad zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht.  
Daarmee blijven de reeds benoemde wethouders hun functie vervullen, zonder dat de 
vacature nog wordt vervuld. Als gevolg daarvan dient er een raadsbesluit genomen te 
worden dat het aantal wethouders met één verminderd wordt, aangezien dit een 
raadsbevoegdheid is. 
 
Kanttekeningen 

Geen 
 
Planning/uitvoering 

Deze situatie geldt uiteraard zolang deze raadsperiode nog duurt en loopt af bij het 
aftreden van het college, voorjaar 2014. 
 
Bijlagen 

Geen 
 
Het presidium 
 
Steller: dhr. R.F. Wassink; 63 33 15; r.wassink@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van het presidium 18 november 2013; 
 
gelet op artikel 39 Gemeentewet 
 

B E S L U I T: 
 
Het aantal wethouders te bepalen op vier. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 november 2013. 
 
De griffier,             de voorzitter, 
 


