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Voorstel tot benoeminq wethouders.
: Artikel 35, lid 1 Gemeentewet, waarin wordt bepaald dat de
raad de wethouders benoemt.

Voorgesteld besluit:

1. Het aantal wethouders in het college te wijzigen naar drie;
2. Dat het wethouderschap in waalre in deeltijd wordt uitgeoefend;
3. De heer J.T. van Burgsteden uit Veghel voor 0,8 fte. te benoemen

4.
5.

6.

tot wethouder
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Waalre;
De heer M.L Pieters uit Rosmalen voor 0,8 fte, te benoemen tot wethouder
Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Waalre;
Mevrouw L.M. Sjouw uit Geldrop voor 0,8 fte. te benoemen tot wethouder Sociale
Ontwikkeling van de gemeente Waalre;
De heer van Burgsteden, de heer Pieters en mevrouw Sjouw ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Waalre.
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Onderwerp
Benoemen van wethouders.

Voorstel

1. Het aantal wethouders in het college te wijzigen naar drie;
2. Dat het wethouderschap in Waalre in deeltijd wordt uitgeoefend;
3. De heer J.T. van Burgsteden uit Veghel voor 0,8 fte. te benoemen tot wethouder
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Waalre;

4.

De heer M.L Pieters uit Rosmalen voor 0,8 fte, te benoemen tot wethouder
Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Waalre;

5,

Mevrouw L,M. Sjouw uit Geldrop voor 0,8 fte. te benoemen tot wethouder Sociale
Ontwikkeling van de gemeente Waalre;

6.

De heer van Burgsteden, de heer Pieters en mevrouw Sjouw ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Waalre,

Inleiding
Na het aangekondigde vertrek van de zittende wethouders is gekozen voor het vormen
van een zakencollege voor de resterende bestuursperiode. Voor de invulling van deze
vacatures zijn een 2-tal bureaus uitgenodigd om zich te presenteren aan de
fractievoorzitters en de raadsvoorzitter. Het bureau Geerts & Partners heeft de opdracht
gegund gekregen. Het bureau heeft een wervingsprofiel opgesteld en is daar actief mee
de markt op gegaan. Dit heeft geleid tot een 48-tal reacties voor de 3 functies, waarbij
een aantal kandidaten heeft aangegeven voor meer dan 1 portefeuille interesse te
hebben. Op basis van het wervingsprofiel en de daarin opgenomen functie-eisen en
competenties, heeft de adviseur van Geerts & Partners met 20 kandidaten een
voorgesprek gehad. Van deze 20 kandidaten heeft zij er 15 gepresenteerd aan de
selectiecommissie. De selectiecommissie, bestaande uit alle fractievoorzitters uit de
gemeenteraad én de waarnemend burgemeester, heeft besloten om met 3 kandidaten
per portefeuille een eerste gesprek aan te gaan, De selectiecommissie is -gelet op haar
omvang- gesplitst in 2 commissies, die beiden in een eerste ronde alle 9 kandidaten
hebben gesproken. Deze gesprekken zijn begeleid door adviseurs van G&P. Vanuit deze
eerste ronde zijn 5 kandidaten geselecteerd voor de tweede ronde. Voorafgaand aan de
2du ronde hebben de kandidaten een ontwikkelassessment gemaakt om zo meer inzicht in
hun persoonlijk profiel te krijgen en welke bijdrage zij aan het team leveren. De 2d"
gespreksronde bestond uit één gesprek tussen elke kandidaat en de fractievoorzitters. Na
afloop van deze gesprekken werden de kandidaten gekozen, die nu worden voorgedragen
voor benoeming. In deze ronde is stil gestaan bij het persoonlijk profiel van de
kandidaten en hun bijdrage aan het team (lees het nieuwe zakencollege). Ook heeft een
verdieping plaatsgevonden op hun kennis en werkwijze. Bij de eindevaluatie zijn de
functie-eisen en gevraagde competenties nadrukkelijk betrokken. Wij -de
fractievoorzitters- menen na een zorgvuldig proces met ruimte voor ieders inbreng te zijn
gekomen tot een mooie voordracht, waar wij trots op kunnen zijn. Het nieuwe
zakencollege van Waalre kan bogen op ruime bestuurlijke ervaring en vakkennis. De
voorgedragen kandidaten willen zich inzetten voor Waalre en een bijdrage leveren aan de
ambities van de gemeente. Daarbij committeren zij zich aan de raadsbrede agenda en
komen graag bij u -de gemeenteraad- terug om de prioritering in de uitvoering te
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bespreken. De in het besluit genoemde personen voldoen aan de in de gemeentewet
gestelde eisen voor het wethouderschap. Zij hebben met elkaar en met de
fractievoorzitters kennis gemaakt. Daarnaast hebben zij een Verklaring Omtrent Gedrag
overlegd en een assessment ondergaan.

Beoogd resultaat
Het benoemen van wethouders die, samen met de burgemeester, het college van de
gemeente Waalre vormen, Dit college van burgemeester en wethouders is in ieder geval
bevoegd het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, beslissingen van de raad voor
te bereiden en uit te voeren en regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van
de gemeente (met uitzondering van het personeel van de griffie).

Argumenten
Op grond van het bepaalde in artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de
wethouders. Het aantal wethouders bedraagt ten hoogste twintig procent van het aantal
raadsleden, met dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders zullen zijn. De
raad kan echter besluiten dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend. Als de
raad daarvoor kiest, bedraagt het aantal wethouders ten hoogste vijfentwintig procent
van het aantal raadsleden (afgerond tot het dichtst bijgelegen gehele getal). (Met dien
verstande dat de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk ten hoogste tien
procent meer bedraagt dan de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk zou
hebben bedragen indien er enkel voltijds wethouders zouden worden aangesteld.) Voor
de gemeente Waalre houdt dit in dat het maximaal aantal toegestane wethouders 4
bedraagt en de maximaal te verdelen tijdsbestedingsnorm 3,3 fte. Dit voorstel blijft daar
dus onder. De gemeentewet schrijft hierbij wel voor dat de raad bij de benoeming van de
wethouders de tijdsbestedingsnorm van elke wethouder afzonderlijk vaststelt.
Op grond van het bepaalde in artikel 36a gelden voor het wethouderschap de vereisten
voor het lidmaatschap van de raad, bedoeld in artikel 10: "Vereist is dat men ingezetene
van de gemeente is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van
het kiesrecht."
De raad kan op grond van het bepaalde in artikel 26a, lid 2 van de Gemeentewet voor de
duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De
ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar,
worden verlengd.

Kanttekeningen
Aangezien beslispunten 3,4 en 5 van dit voorstel benoemingen van personen betreffen
dient er schriftelijk over elke voordracht te worden gestemd (art. 31 Gemeentewet).

Kosten en dekking
Het college zal bestaan uit drie parttime wethouders met een totale formatie van 2,4 fte
Hiermee wordt de wethouders formatie kleiner.
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Vervolgprocedure en planning
Elke benoemde wethouder moet zijn of haar benoeming formeel aanvaarden, daarna
moet de eed of verklaring en belofte voor wethouders worden afgelegd. De huidige
wethouders treden formeel af op het moment dat hun opvolgers de benoeming hebben
aangenomen.

Communicatie
De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is openbaar en te
vinden op de website van de gemeente Waalre.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Niet van toepassing.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

HEÏ PRESIDIUM VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAALRE,
Namens deze.

De raadsg

W.A.E
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