GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

11 mei 2022

Voorstel van

:

fracties DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

Onderwerp

:

benoeming wethouders

Samenvatting:
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 heeft geleid tot
coalitievorming door DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel. De raad benoemt de
wethouders. De fracties van de coalitiepartijen doen nu een voorstel voor deze benoeming.
Voorgesteld besluit:
1. Het aantal te benoemen wethouders vast te stellen op 2.
2. Te benoemen tot wethouder van de gemeente Boekel met de daarbij vermelde
tijdbestedingsnorm:
a. B.M.H. (Ben) Brands, geboren te Tilburg op 28 juni 1960 voor 1 fte;
b. H.A.J. (Henri) Willems, geboren te Wanroij op 12 oktober 1964 voor 1 fte.
3. Aan wethouder B.M.H. (Ben) Brands ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste
voor de duur van één jaar.
Inleiding/probleemstelling:
Nu de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bekend is en een coalitie
gevormd is op basis van een stabiele meerderheid in de raad, willen de fracties van DOP en
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel de wethouders voordragen voor benoeming door de
gemeenteraad.
Omdat beoogd wethouder Ben Brands niet voldoet aan het woonplaatsvereiste zoals deze is
opgenomen in artikel 36a lid 1 van de Gemeentewet, vragen wij de gemeenteraad om gebruik
te maken van de mogelijkheid tot het verlenen van een ontheffing voor dit vereiste voor de duur
van één jaar (lid 2 van het reeds aangehaalde artikel).
Voor beide kandidaat-wethouders is een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. Voor beide
kandidaten is geen beletsel voor benoeming geconstateerd.
Beoogd resultaat:
De raad wil komen tot een college van Burgemeester en Wethouders gebaseerd op de
gevormde coalitie. De coalitiepartijen zijn de onderstaande portefeuilleverdeling
overeengekomen in samenspraak met de beoogde wethouders.

In samenspraak en met instemming van de burgemeester blijft haar huidige portefeuille in stand
en wordt burgerparticipatie toegevoegd. De komende bestuursperiode wordt tevens digitale
veiligheid een expliciet onderdeel van haar portefeuille.
Opgemerkt dient te worden dat de onderlinge portefeuilleverdeling van het college ook een
bevoegdheid van het college is.
Ben Brands
(Ruimte, Groen en Kunst en Cultuur)
• 1e Loco-burgemeester
• Woningbouw
• Centrumontwikkeling
• Buitengebied en ruimtelijke ordening
• Natuur, milieu en duurzaamheid
• Economie
• Kunst en cultuur

Henri Willems
(Sociale Zaken, Mobiliteit, Gezondheid en Energie)
• 2e Loco- burgemeester
• Sociaal domein
• Sport
• Recreatie en toerisme
• Mobiliteit en infrastructuur
• De Elzen
• Volksgezondheid
• Energietransitie

Keuzemogelijkheden:
De raad van de gemeente Boekel kan ingevolge artikel 36 van de Gemeentewet niet minder
dan twee en niet meer dan drie wethouders benoemen. Bij het besluit van benoeming dient de
raad tevens de tijdbestedingsnorm te besluiten.
Financiële gevolgen en dekking:
Omdat het totale aantal fte’s met 0,3 verlaagd wordt, zal dat de komende vier jaar een
structureel voordeel opleveren t.o.v. de afgelopen vier jaar. Dit wordt meegenomen in de
voorjaarsnota.
Communicatie:
De kandidatuur van beide kandidaten wordt door de partijen van de indieners gecommuniceerd
via diverse media. Communicatie van de gemeente Boekel zal volgen op een door het college
in te vullen wijze.
Voorstel:
1. Het aantal te benoemen wethouders vast te stellen op 2.
2. Te benoemen tot wethouder van de gemeente Boekel met de daarbij vermelde
tijdbestedingsnorm:
a. B.M.H. (Ben) Brands, geboren te Tilburg op 28 juni 1960 voor 1 fte;
b. H.A.J. (Henri) Willems, geboren te Wanroij op 12 oktober 1964 voor 1 fte.
3. Aan wethouder B.M.H. (Ben) Brands ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste
voor de duur van één jaar.
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