BIJLAGE
Toelichting op de procedure tot benoemen van een wethouder bij een tussentijdse vacature

Vacature (tussentijdse)
In dit geval heeft een wethouder tussentijds, dat wil zeggen tussen twee verkiezingen,
ontslag genomen. Daartoe is hij/zij te allen tijde bevoegd. Het ontslag gaat in 1 maand na de
dag van ontslagname, of zoveel eerder als een opvolger is benoemd.
De raadsfractie LR heeft gereageerd met de mededeling z.s.m. in de vacature te willen
voorzien. Impliciet heeft de raad daarmee tevens besloten af te zien van de mogelijkheid het
aantal wethouders terug te brengen tot 3. Op zich zijn er geen wettelijke voorschriften m.b.t.
de wijze waarop een kandidaat wethouder wordt aangedragen. De gewoonte is dat de
raadsfracties die de coalitie vormen de raad een aanbeveling doen. Dat is nu ook het geval.
Na consultatie van die raadsfracties wordt de heer M.P. Bankers de raad aanbevolen als
nieuwe wethouder.
Kandidaat / kandidaten
Met de mededeling daarvan dinsdag 7 maart jl. van de raadsfractie Lokale Realisten is de
raad bekend met de kandidatuur van de heer M.P. Bankers.
De voorzitter zal tijdens de raadsvergadering informeren of naast de heer Bankers nog
andere personen kandidaat zijn.
Aanbeveling (geen voordracht)
Ofschoon in het spraakgebruik vaak van voordracht wordt gesproken, is daarvan in termen
van de Gemeentewet geen sprake. Formeel betreft het een aanbeveling. Dit is van belang
voor de stemprocedure.
De wet bepaalt dat een raadslid niet deelneemt aan de stemming over "een aangelegenheid
die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat". Een voorstel tot benoeming gaat
hem persoonlijk aan "wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een
voordracht of bij een herstemming is beperkt" (artikel 28, lid 1, onder a, lid 3, Gemeentewet).
Kort gezegd is dus de aard van de stemming van belang.
Raadsleden hebben in dit geval echter de mogelijkheid om op het stembriefje de naam van
de kandidaat die hun voorkeur heeft in te vullen (die van de voorgestelde / aanbevolen
perso(o)n(en), of die van een ander). Er is in dit geval dus geen sprake van een voordracht
of een anderszins beperkte keuze en aan de stemming mag dus ook worden deelgenomen
door het raadslid dat ter benoeming is voorgesteld. Hij kan immers op het stembriefje een
andere naam dan de eigen naam invullen.
Los van dit formeel-juridische argument pleiten de volgende argumenten nog voor
bovenstaande zienswijze:
 Een democratisch gekozen vertegenwoordiger mag niet te snel het recht op
stemming worden ontnomen. Stel: partij X beveelt meneer Janse en meneer Pieterse
aan als wethouders. Als deze personen in de raad zitting hebben en niet mee mogen
stemmen houdt dit in, dat de partij ineens twee stemmen in de raad minder heeft. Dat
is onaanvaardbaar in het licht van de politieke verhoudingen.
 Een aanbeveling is geen voordracht. Het spraakgebruik heeft het vaak over
voordracht, maar een persoon nomineren als wethouder staat niet gelijk aan een
voordracht.
 Op nationaal niveau stemt ook een beoogd minister of beoogd premier geheim, en
wellicht op zichzelf. Daar wordt nimmer de vraag gesteld of hij integer handelt door
een stem uit te brengen, los van de kwestie of hij wel of niet op zichzelf stemt.
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Ten slotte is het denkbaar dat een kandidaat-wethouder die voor benoeming wordt
aanbevolen, uit eigen overwegingen en om iedere schijn van belangenverstrengeling te
vermijden afziet van het meestemmen over de benoeming. Hoewel het uitgangspunt is dat
zeer terughoudend moet worden omgegaan met het inperken van het stemrecht van
gekozen volksvertegenwoordigers, laat de wet de betrokkenen wel de ruimte daarin een
eigen afweging te maken.
Geloofsbrief en Commissie
Het Reglement van Orde (RvO) van de gemeenteraad maakt onderscheid tussen het
benoemen van een nieuw college (d.w.z. de wethouders) en het benoemen van één
wethouder. De commissie die de geloofsbrief onderzoekt mag in het eerste geval zijn
samengesteld met raadsleden uit alle raadsfracties. In het laatste geval mag een raadslid dat
tot dezelfde fractie behoort als de wethouder kandidaat niet in deze commissie zitting
nemen. Het RvO spreekt over raadsfractie en niet over politieke partij / groepering /
vereniging. Het gaat hier dus om collega raadsleden. Gelet op de aanbeveling van het
raadslid de heer Bankers, kan in de commissie geloofsbrieven geen raadslid van de fractie
LR zitting nemen.
De voorzitter stelt in dit verband de raad voor om drie raadsleden in een ad hoc commissie te
benoemen die namens de raad de geloofsbrief van de kandidaat wethouder onderzoekt.
De kandidaat wethouder legt de documenten en informatie over die nodig zijn voor de door
de commissie te verrichten toetsing. De kandidaat wethouder maakt bovendien alle overige
door hem in dat verband relevant geachte informatie aan de commissie kenbaar.
De commissie toetst de van de kandidaat wethouder ontvangen documenten en informatie
aan de hand van in elk geval een zestal voorschriften:
- de verklaring omtrent gedrag
- de artikelen 35, 36a, 10 en 41a Gemeentewet (benoembaarheidsvereisten)
- de artikelen 41b en 12 Gemeentewet (nevenfuncties)
- artikel 36b Gemeentewet (onverenigbare functies)
- de artikelen 41c, 15 en 46 Gemeentewet (onverenigbare of verboden handelingen)
- de gedragscode voor burgemeester en wethouders van de gemeente.
De commissie verricht haar werkzaamheden in een niet openbare vergadering waarvan
geen verslag wordt gelegd. De kandidaat wethouder wordt in de gelegenheid gesteld de
documenten en aangedragen informatie mondeling toe te lichten. Op basis van de
beoordeelde informatie rapporteert de commissie aan de raad ten aanzien van de
benoembaarheid van de voorgedragen wethouder. Indien de ad hoc commissie niet unaniem
is in haar oordeel wordt hiervan melding gemaakt in haar rapportage.
Aanvullend voert de burgemeester over de mogelijke risico’s op het gebied van bestuurlijke
integriteit een gesprek met de kandidaat wethouder en rapporteert de burgemeester hierover
aan de raad.
Stemming en Commissie
Zoals gesteld, betreft het een vrije stemming. Tevens betreft het een geheime stemming. Dit
houdt in dat raadsleden op een daarvoor aangereikt stembriefje de naam schrijven van de
persoon die zij als wethouder wensen te benoemen. Alle daarna dichtgevouwen stembriefjes
worden door de bode ingenomen en bij de commissie van stemopneming en de raadsgriffier
gebracht. De voorzitter benoemt in het begin van de raadsvergadering deze commissie van
stemopneming.
De Gemeentewet stelt hierover in artikel 30 het volgende:
1.Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid
vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.
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2.Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het
inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje
Daarop vult ons RvO aan dat:
Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de
Gemeentewet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk
stembriefje hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt o.a.
verstaan:
 een blanco ingevuld stembriefje;
 een ondertekend stembriefje;
 een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld,
Raadsleden dienen er dus op bedacht te zijn dat een blanco stembriefje gezien wordt als
een niet uitgebrachte stem.
Beëdiging
Na de kandidaatstelling / de aanbeveling, de rapportage en het advies van de commissie
onderzoek geloofsbrief, en de stemming kan beëdiging volgen. De Gemeentewet schrijft het
volgende voor:
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen legt de wethouder, in de vergadering van de raad,
in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring en belofte) af:
Voorzitter: Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
Wethouder: Dat verklaar en beloof ik!
Aannemen
Artikel 40 Gemeentewet bepaalt het volgende.
De benoemde wethouder deelt de raad uiterlijk op de tiende dag na de kennisgeving van zijn
benoeming mee of hij de benoeming aanneemt. Indien deze termijn verstrijkt zonder
mededeling, wordt de benoemde wethouder geacht de benoeming niet aan te nemen.
Doorgaans wordt met deze bepaling praktisch omgegaan en vraagt de voorzitter nog
staande de raadsvergadering of de wethouder zijn benoeming (direct) aanneemt.
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RELEVANTE ARTIKELEN GEMEENTEWET
Artikel 10
1.Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is, de
leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.
2.Zij die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie zijn, dienen tevens te
voldoen aan de vereisten dat:
a. zij rechtmatig in Nederland verblijven op grond van artikel 8, onder a, b, d, e of l, van de
Vreemdelingenwet 2000 of op grond van een overeenkomst tussen een internationale
organisatie en de Staat der Nederlanden inzake de zetel van deze organisatie in Nederland,
en
b. zij onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating
als lid tot de gemeenteraad gedurende een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren
ingezetene van Nederland waren en beschikten over een verblijfsrecht als bedoeld onder a,
dan wel rechtmatig in Nederland verbleven op grond van artikel 8, onder c, van de
Vreemdelingenwet 2000.
3.Geen lid van de raad kunnen zijn zij die geen Nederlander zijn, en als door andere staten
uitgezonden leden van diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen, in Nederland
werkzaam zijn, alsmede hun niet-Nederlandse echtgenoten, geregistreerde partners of
levensgezellen en kinderen, voor zover dezen met hen een gemeenschappelijke
huishouding voeren.
Artikel 12
1.De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de
raad zij vervullen.
2.Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het eerste lid
bedoelde functies op het gemeentehuis.
Artikel 15
1.Een lid van de raad mag niet:
a. als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het
gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het
gemeentebestuur;
b. als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de
gemeente of het gemeentebestuur;
c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de
gemeente aangaan van:
1e. overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;
2e. overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente;
d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:
1e. het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente;
2e. het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve
van de gemeente;
3e. het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente;
4e. het verhuren van roerende zaken aan de gemeente;
5e. het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente;
6e. het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten
waaraan deze zijn onderworpen;
7e. het onderhands huren of pachten van de gemeente.
2.Van het eerste lid, aanhef en onder d, kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen.
3.De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast.
Artikel 27
De leden van de raad stemmen zonder last.
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Artikel 28
1.Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over:
a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij
als vertegenwoordiger is betrokken;
b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of
tot welks bestuur hij behoort.
2.Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het
inleveren van een stembriefje.
3.Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie
de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.
4.Het eerste lid is niet van toepassing bij het besluit betreffende de toelating van de na
periodieke verkiezing benoemde leden.
Artikel 29
1.Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting
heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft
deelgenomen.
2.Het eerste lid is niet van toepassing:
a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of
aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een
stemming op grond van dat lid niet geldig was;
b. in een vergadering als bedoeld in artikel 20, tweede lid, voor zover het betreft
onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 20, eerste lid, niet geopende
vergadering aan de orde waren gesteld.
Artikel 30
1.Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid
vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.
2.Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het
inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje.
Artikel 31
1.De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of
aanbevelingen is geheim.
2.Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een
herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.
3.Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.
Artikel 32
1.De overige stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, indien de voorzitter of een
van de leden dat verlangt. In dat geval geschieden zij mondeling.
2.Bij hoofdelijke oproeping is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming
aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen uit te brengen.
3.Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.
4.Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een
beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen
worden heropend.
5.Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een ingevolge het vierde lid
opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.
6.Onder een voltallige vergadering wordt verstaan een vergadering waarin alle leden waaruit
de raad bestaat, voor zover zij zich niet van deelneming aan de stemming moesten
onthouden, een stem hebben uitgebracht.
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Artikel 35
1.De raad benoemt de wethouders.
2.De burgemeester wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de collegeonderhandelingen. Hij wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over
voorstellen ten behoeve van het collegeprogramma kenbaar te maken.
Artikel 36
1.Het aantal wethouders bedraagt ten hoogste twintig procent van het aantal raadsleden,
met dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders zullen zijn.
2.De raad kan besluiten dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend.
3.Indien het tweede lid toepassing vindt bedraagt, in afwijking van het eerste lid, het aantal
wethouders ten hoogste vijfentwintig procent van het aantal raadsleden, 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 het tweede lid geen toepassing had gevonden.
4.De raad stelt bij de benoeming van de wethouders de tijdsbestedingsnorm van elke
wethouder vast.
5.Bij de berekening van het maximale aantal wethouders, bedoeld in het eerste en het derde
lid, wordt afgerond tot het dichtstbij gelegen gehele getal.
Artikel 36a
1.Voor het wethouderschap gelden de vereisten voor het lidmaatschap van de raad, bedoeld
in artikel 10, met dien verstande dat in artikel 10, tweede lid, onder b, voor «de dag waarop
de gemeenteraad beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad» gelezen wordt: de
dag waarop zij tot wethouder worden benoemd.
2.De raad kan 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.
3.Dezelfde persoon kan niet in meer dan één gemeente wethouder zijn.
Artikel 36b
1.Een wethouder is niet tevens:
a. minister;
b. staatssecretaris;
c. lid van de Raad van State;
d. lid van de Algemene Rekenkamer;
e. Nationale ombudsman;
f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale
ombudsman;
g. commissaris van de Koning;
h. gedeputeerde;
i. secretaris van de provincie;
j. griffier van de provincie;
k. lid van de rekenkamer van de provincie waarin de gemeente waar hij wethouder is, is
gelegen;
l. lid van de raad van een gemeente;
m. burgemeester;
n. lid van de rekenkamer;
o. ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81p, eerste lid;
p. lid van een deelraad;
q. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente;
r. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt;
s. ambtenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort
het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de gemeente;
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t. functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het
gemeentebestuur van advies dient.
2.In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder l, kan een wethouder tevens lid zijn van de
raad van de gemeente waar hij wethouder is gedurende het tijdvak dat:
a. aanvangt op de dag van de stemming voor de verkiezing van de leden van de raad en
eindigt op het tijdstip waarop de wethouders ingevolge artikel 42, eerste lid, aftreden, of
b. aanvangt op het tijdstip van zijn benoeming tot wethouder en eindigt op het tijdstip waarop
de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is
geworden of waarop het centraal stembureau heeft beslist dat geen opvolger kan worden
benoemd. Hij wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip
waarop hij zijn benoeming tot wethouder aanvaardt. Artikel X 6 van de Kieswet is van
overeenkomstige toepassing.
3.In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder r, kan een wethouder tevens zijn:
a. ambtenaar van de burgerlijke stand;
b. vrijwilliger of ander persoon die uit hoofde van een wettelijke verplichting niet bij wijze van
beroep hulpdiensten verricht;
c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.
Artikel 39
De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, geschiedt zo spoedig
mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen.
Artikel 40
De benoemde wethouder deelt de raad uiterlijk op de tiende dag na de kennisgeving van zijn
benoeming mee of hij de benoeming aanneemt. Indien deze termijn verstrijkt zonder
mededeling, wordt de benoemde wethouder geacht de benoeming niet aan te nemen.
Artikel 41
Wanneer de benoeming niet is aangenomen, geschiedt zo spoedig mogelijk een nieuwe
benoeming.
Artikel 41b
1. Een wethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het
oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap.
2. Een wethouder meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad.
3. Een wethouder maakt zijn nevenfuncties openbaar. Openbaarmaking geschiedt door
terinzagelegging op het gemeentehuis.
4. Een wethouder die zijn ambt niet in deeltijd vervult, maakt tevens de inkomsten uit
nevenfuncties openbaar. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging op het
gemeentehuis uiterlijk op 1 april na het kalenderjaar waarin de inkomsten zijn genoten.
5. Onder inkomsten wordt verstaan: loon in de zin van artikel 9 van de Wet op de
loonbelasting 1964, verminderd met de eindheffingsbestanddelen bedoeld in artikel 31 van
die wet.
Artikel 41c
1.Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de wethouders.
2.De raad stelt voor de wethouders een gedragscode vast.
Artikel 46
1.Indien degene wiens benoeming tot wethouder is ingegaan, een functie bekleedt als
bedoeld in artikel 36b, eerste lid, en het tweede of derde lid van dat artikel niet van
toepassing zijn, draagt hij er onverwijld zorg voor dat hij uit die functie wordt ontheven.
2.De raad verleent hem ontslag indien hij dit nalaat.
3.Het ontslag gaat in terstond na de bekendmaking van het ontslagbesluit.
4.In het geval, bedoeld in het tweede lid, is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht
niet van toepassing.
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RELEVANTE ARTIKELEN UIT REGLEMENT VAN ORDE
Artikel 7 Benoemingsprocedure wethouders
1. Bij elke benoeming van een wethouder stelt de raad een commissie in bestaande uit drie
leden van de raad. De voorzitter legt de gemeenteraad hiertoe een voorstel voor. Deze ad
hoc commissie “Benoembaarheid wethouders” verricht onderzoek naar de benoembaarheid
van een of meer wethouders en adviseert de raad hierover schriftelijk.
2. De ad hoc commissie bestaat uit drie leden van de raad. Bij tussentijdse benoeming van
(een) wethouder(s) zal in deze commissie geen raadslid zitting hebben, behorende tot de
fractie van waaruit de kandidaat wordt voorgedragen. Bij benoeming van een geheel nieuw
college geldt deze beperking niet.
3. De kandidaat wethouder legt de documenten en informatie over, die nodig zijn voor de in
het hiernavolgende lid door de commissie te verrichten toetsing. De kandidaat wethouder
maakt bovendien alle overige door hem/haar in dat verband relevant geachte informatie aan
de commissie kenbaar.
4. De commissie toetst de van de kandidaat wethouder ontvangen documenten en informatie
aan de hand van in elk geval de volgende zes aspecten::
- de artikelen 35, 36a, 10 en 41a Gemeentewet (benoembaarheidsvereisten);
- artikel 36b Gemeentewet (onverenigbare functies);
- de artikelen 41c, 15 en 46 Gemeentewet (onverenigbare of verboden handelingen);
- de artikelen 41b en 12 Gemeentewet (nevenfuncties);
- de verklaring omtrent gedrag;
- de gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente.
5. In relatie tot de bevindingen uit de toetst op de in lid 4 genoemde zes aspecten vindt een
gesprek plaats over eventuele risico’s ten aanzien van de bestuurlijke integriteit met de
kandidaat wethouder, de leden van de commissie Benoembaarheid wethouders, en de
burgemeester;
6. De commissie verricht haar werkzaamheden in een niet openbare vergadering of
vergaderingen waarvan geen verslag wordt gemaakt.
7. De kandidaat wethouder wordt in de gelegenheid gesteld de documenten en aangedragen
informatie mondeling toe te lichten.
8. Op basis van de verkregen informatie formuleert de commissie schriftelijk haar
bevindingen ten behoeve van de raad en conclusies ten aanzien van de benoembaarheid
van de voorgedragen wethouder(s). Indien de ad hoc commissie niet unaniem is in haar
oordeel wordt hiervan door haar melding gemaakt.
9. Nadat de commissie heeft gerapporteerd en tot conclusies is gekomen, is zij ontbonden.
Artikel 31 Stemming over personen
1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een benoeming, een
voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben,
benoemt de voorzitter 3 leden tot stembureau.
2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van de Gemeentewet van
stemming moet onthouden is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes
dienen identiek te zijn.
3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of
aan te bevelen. De raad kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde
stemmingen worden samengevat op één briefje.
4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal
leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de
aantallen niet gelijk zijn worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en
wordt een nieuwe stemming gehouden.

8

5. Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de
Gemeentewet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen
behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje
wordt verstaan:
a. een blanco ingevuld stembriefje;
b. een ondertekend stembriefje;
c. een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming
verschillende vacatures betreft;
d. een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een
persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen;
e. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de
stemming is beperkt.
f. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad, op voorstel
van de voorzitter.
Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de
uitslag vernietigd.
Artikel 32 Herstemming over personen
1. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
wordt tot een tweede stemming overgegaan.
2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is
verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede
stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de
meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een
tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal
plaatshebben.
3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond
het lot.
Artikel 33 Beslissing door het lot
1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing
moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes
geschreven.
2. Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze
gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud.
3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens
naam op dit briefje voorkomt, is gekozen.
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