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Raadsvoorstel
Waalre, 1 december 202Q
Vergaderdatum

: 15 december 2020

Voorstelnummer

2020-77

Zaaknummer

1

Portefeu illehouder

Naam opsteller
Naam voorstel

Grondslag

raadsbesluit

15753

: Burg. J. Boelhouwer
: Presidium
: Voorstel reparatie deeltijdfactor benoeming wethouders,
: Artikel 36, lid 4 Gemeentewet, waarin wordt bepaald dat de
raad bij de benoeming de tijdsbested i ngsnorm vaststelt.

Voorgesteld besluit:

1.

2.

Het benoemingsbesluit over de wethouders dd. 24 november jl. te repareren voor
zover het de tijdsbestedingsnorm betreft;
De heer van Burgsteden, de heer Pieters en mevrouw Sjouw allen voor 0,89 fte.
per persoon te benoemen tot wethouder van de gemeente Waalre, met
terugwerkende kracht tot24 november 2O2O.
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Onderwerp
Repa

ratie deeltijdfactor wethouders

Voorstel

1. Het benoemingsbesluit

over de wethouders dd. 24 november
zover het de tijdsbestedingsnorm betreft;

2.

jl. te repareren voor

De heer van Burgsteden, de heer Pieters en mevrouw Sjouw allen voor 0,89 fte.
per persoon te benoemen tot wethouder van de gemeente Waalre, met
terugwerkende kracht tot 24 november 2020.

Inleiding
Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad drie personen benoemd tot wethouder.
Hierbij werd onder anderen de tijdsbestedingsnorm vastgesteld. Per abuis werd hierbij
een verkeerde deeltijdfactor gehanteerd. Met dit voorstel wordt dat specifieke punt uit
het besluit gerepareerd.

Beoogd resultaat
Het wijzigen van de deeltijdfactor conform de wens van de raad (32 uur in plaats van
28,B uur). Dit is ook steeds het idee van de fractievoorzitters geweest, heeft zo ook in
het wervingsprofiel gestaan en is ook zo uitgesproken tijdens de selectiegesprekken.

Argumenten
Per abuis stond in het conceptbesluit waar de gemeenteraad op 24 november jl. mee
instemde 0,8 waar 0,89 had moeten staan. De deeltijdfactor wordt namelijk niet
berekend over 40 uur (1:4O x 32 = 0,8) maar over 36 uur (1:36 x 32 = 0,89).
De tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk mag volgens de gemeentewet in
de gemeente Waalre ten hoogste 3,3 fte bedragen. Dit voorstel blijft daar met een totaal
van 2,67 fte dus onder.

Kanttekeningen
N.v.t

Kosten en dekking
De totale wethouders formatie wordt 2,67 fte (i.p.v. 2,4). Hiermee blijft de totale
formatie wethouders kleiner dan in de vorige collegesamenstelling, toen de totale
formatie 3,2 fte bedroeg.

Vervolgprocedure en planning
De administratieve verwerking van dit reparatiebesluit zal met terugwerkende kracht
worden doorgevoerd.
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Communicatie
N.v.t.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Niet van toepassing.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.
HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAALRE,

Namens deze.
De raadsgriffi

W. A. Ernes
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