
No. 18.0000194-1

gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 3 mei 2018.

Onderwerp
Benoeming wethouders collegeperiode 2018-2022

Advies raadscommissie
N.v.t.

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Inleiding
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De afgelopen weken 
hebben college-onderhandelingen plaatsgevonden onder leiding van formateur, mevrouw 
M.B.W. Uitdewilligen. De wethouders worden gepresenteerd tijdens de raadsvergadering.

Voorgesteld besluit
de volgende personen te benoemen tot wethouder van de gemeente Noordoostpolder,
namens het CDA: mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (taakomvang 0,9 fte)
namens de ChristenUnie-SGP: de heer J.W. Simonse
namens de Politieke Unie: de heer W.C. Haagsma
namens de VVD: de heer J.E. Wijnants (taakomvang 0,9 fte)

Doelstelling
Het voorstel heeft ten doel de benoeming van de wethouders die deel gaan uitmaken van 
het college van Burgemeester en Wethouders voor de periode 2014-2018. De fracties 
van het CDA, de ChristenUnie-SGP, de Politieke Unie en de VVD zijn tot een coalitie
akkoord gekomen. Als gevolg daarvan wordt door deze vier partijen een viertal personen 
voorgedragen om samen met de burgemeester een nieuw College van Burgemeester en 
Wethouders te vormen. De voorgedragen kandidaten dienen door de raad benoemd te 
worden.

Argumenten
De raad benoemt de wethouders
Artikel 35 van de gemeentewet stelt dat de raad de wethouders benoemt.

De raad beoordeelt of een wethouder voldoet aan de uit de wet voortvloeiende vereisten 
In artikel 36a van de Gemeentewet staan de vereisten voor het wethouderschap 
vermeld. Hierin wordt verwezen naar de vereisten voor het raadslidmaatschap zoals 
gesteld in artikel 10 van de Gemeentewet. Een wethouder dient 18 jaar te zijn, niet 
uitgesloten te zijn van het kiesrecht, ingezetene te zijn van de gemeente en EU- 
onderdaan te zijn of over een geldige verblijfstitel te beschikken. De onverenigbare 
betrekkingen worden genoemd in artikel 36b, eerste lid van de Gemeentewet.
Om te onderzoeken of de kandidaat voldoet aan de bovengenoemde eisen uit de 
Gemeentewet is dezelfde procedure van toepassing als genoemd in artikel 8 lid 5 uit het 
Reglement van orde van de Raad (RvO), zij het dat het hier om wethouderskandidaten 
gaat en niet om raadsleden. Een commissie, bestaande uit drie leden van de raad, 
onderzoekt daartoe de geloofsbrieven.
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Het wethouderschap is onverenigbaar met het raadslidmaatschap 
Het wethouderschap is onverenigbaar met het raadslidmaatschap. Het raadslid dat tot 
wethouder wordt benoemd en die benoeming aanvaardt, verliest van rechtswege het 
raadslidmaatschap. Hij (of zij) wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met 
ingang van het tijdstip waarop de benoeming tot wethouder wordt aanvaard. Hij blijft 
echter raadslid vanaf het tijdstip van zijn benoeming tot het tijdstip waarop de 
goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is 
geworden (artikel 36b, tweede lid onder b van de Gemeentewet en artikel X6 van de 
kieswet).

Artikel 40 van de Gemeentewet stelt dat de benoemde wethouder de raad uiterlijk op de 
tiende dag na de kennisgeving van zijn benoeming meedeelt of hij zijn benoeming 
aanneemt. De mededeling van aanvaarding kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. De 
beoogd wethouder kan dus, wanneer hij in de raadsvergadering aanwezig is, zijn 
benoeming direct aanvaarden.

De bij artikel 41b, derde lid en artikel 41c, eerste lid van de Gemeentewet genoemde 
artikelen 12 (openbaar maken nevenfuncties) en 15 (verboden handelingen) van deze 
wet zijn van overeenkomstige toepassing op de wethouders.

Bepaling omtrent het ingezetenschap van de gemeente
Overeenkomstig artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet kan de raad ontheffing verlenen 
voor de eis van ingezetenschap, voor de duur van een jaar.

Afleggen eed of verklaring en belofte
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de wethouders, in de vergadering van 
de raad, in handen van de voorzitter, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af 
(artikel 41a gemeentewet).

Kanttekeningen
Screening kandidaat-wethouders
In opdracht van de burgemeester is van elke kandidaat-wethouder een risicoanalyse 
integriteit wethouders uitgevoerd.

Bijlagen
Geen

De griffier,

Steller : de heer R.F. Wassink; 06 48 13 46 14; r.wassink@noordoostpolder.nl
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de griffier van 3 mei 2018, no. 18.0000194;

gelet op de artikelen 12, 15, 35, 36, 36, 40, 41 van de Gemeentewet

BESLUIT:

de volgende personen te benoemen tot wethouder van de gemeente Noordoostpolder,
namens het CDA: mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (taakomvang 0,9 fte)
namens de ChristenUnie-SGP: de heer J.W. Simonse
namens de Politieke Unie: de heer W.C. Haagsma
namens de VVD: de heer J.E. Wijnants (taakomvang 0,9 fte)

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 16 mei 2018.
De griffier, de voorzitter,


