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Te nemen besluit:
De heer M. van der Neut als wethouder te benoemen.

Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op 4 april 2019 is wethouder R.P. Hoytink-Roubos benoemd als burgemeester van de
gemeente Overbetuwe. Op 18 april 2019 wordt zij als burgemeester beëdigd.
Haar vertrek betekent dat er een vacature is ontstaan. Door de CDA fractie Berkelland
wordt de heer M. van der Neut voorgedragen als kandidaat wethouder. Als de heer
Van der Neut benoemd wordt is in de vacature voorzien en is het college weer
voltallig.
Argumentatie:
Uw raad wordt voorgesteld om de heer M. van der Neut als wethouder te benoemen. De
heer Van der Neut is door de CDA fractie voorgedragen als kandidaat wethouder.
Kanttekeningen en risico’s
Aanvaarding benoeming
De benoemde wethouder deelt uiterlijk op de tiende dag na zijn benoeming mee of hij zijn
benoeming aanneemt.
De mededeling van aanvaarding kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. De beoogde
wethouder kan dus ook tijdens de raadsvergadering waarin over zijn benoeming wordt
beslist zijn of haar benoeming direct aanvaarden. Het ligt voor de hand dat dat gebeurt.
Nevenfuncties
De nevenfuncties van de wethouder moeten openbaar gemaakt worden (artikel 41b,
derde lid en 41c eerste lid onder verwijzing naar de artikelen 12 en 15 van de
Gemeentewet). De nieuwe wethouder zal zijn nevenfuncties openbaar maken.
Afleggen eed of belofte
Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen legt de wethouder, in de vergadering van de
raad, in handen van de voorzitter de voorgeschreven eed of verklaring af (artikel 41a
Gemeentewet).

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

Financiën
De wethouder ontvangt voor diens taakuitoefening een bezoldiging volgens het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De kosten staan in de begroting.
VN-verdrag rechten van mensen met een beperking
N.v.t.
Communicatie
De benoeming van wethouder Van der Neut zal actief gecommuniceerd worden.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Zie het kopje “Waarom dit voorstel en wat is het effect”.
Planning en evaluatie
N.v.t.
De griffier,

de voorzitter,

J.A. Bannink.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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Raadsvergadering

:

16 april 2019

De raad van de gemeente Berkelland;
gelet op artikel 35 van de Gemeentewet;
gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 10 april 2019;
besluit:
de heer M. van der Neut, woonachtig in Neede, als wethouder van de gemeente
Berkelland te benoemen, met een tijdsbestedingsnorm van 100 %.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
16 april 2019
de griffier,

de voorzitter,
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Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

: Benoeming wethouders

Juridisch kader
Op grond van artikel 35 Gemeentewet is uw raad bevoegd om wethouders te benoemen.
Benoeming wethouderskandidaat
Benoemingen moeten aan de volgende bepalingen getoetst worden.
De kandidaat moet voldoen aan alle wettelijke vereisten voor benoeming als wethouder.
Dat wil zeggen dat gekeken moet worden naar de volgende zaken:
de vereisten die voor het lidmaatschap van de raad gelden (die gelden tevens
voor wethouders), te weten de artikelen 10 en 36a van de Gemeentewet, die
gaan over het ingezetenschap, de leeftijdsgrens en het niet uitgesloten zijn van
kiesrecht.
het niet vervullen van zogenaamde onverenigbare betrekkingen zoals genoemd
in artikel 36b van de Gemeentewet
het niet vervullen van nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met
het oog op de goede vervulling van het wethouderschap als bedoeld in artikel
41b van de Gemeentewet
het niet verrichten van verboden handelingen op basis van artikel 41c, lid 1 in
combinatie met artikel 15 lid 1 en 2 van de Gemeentewet
de gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Berkelland 2016 die de
gemeenteraad op grond van artikel 41c lid 2 van de Gemeentewet op 14 juni
2016 heeft vastgesteld.
de opgaven van nevenfuncties. In het kader van artikel 12 en 41b Gemeentewet
is deze opgaaf van belang (onverenigbare betrekkingen en nevenfuncties) omdat
de wethouder geen nevenfuncties vervult waarvan de uitoefening ongewenst is
met het oog op de goede vervulling van zijn wethouderschap.
De beoogde wethouders hebben hun nevenfuncties opgegeven. Deze is als
bijlage bijgevoegd. De lijst met nevenfuncties publiceren we ook op de
gemeentelijke website.
Integriteit
Wij hebben een risico-analyse integriteit uitgevoerd als bedoeld in artikel 7 lid 2 van het
Reglement van Orde 2018.
Procedure
Naar onze mening is de voorgedragen wethouder benoembaar. Dat betekent
procedureel dat:
-

de raad de heer Van der Neut op grond van artikel 35 Gemeentewet kan
benoemen als wethouder;
de heer Van der Neut zijn benoeming kan aanvaarden. Hij heeft te kennen
gegeven de benoeming onmiddellijk te aanvaarden. Formeel heeft hij op grond
van artikel 40 Gemeentewet 10 dagen de tijd om de benoeming te aanvaarden;
De heer Van der Neut in de raad de eed of belofte dient af te leggen (artikel 41a
Gemeentewet).
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Vervullen vacature in de raad
Door het vertrek van de heer M. van der Neut uit de raad ontstaat daar een vacature.
Wij bieden u op 16 april 2019 de geloofsbrieven aan van de beoogde opvolger van de
heer Van der Neut als raadslid.
De beoogde opvolger is de heer G.W. de Ruiter.
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