Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 9 mei 2018
Agendanummer:
Team: Griffie
Zaaknr.
Onderwerp: benoemen wethouders, bepalen aantal wethouders en tijdbestedingsnorm

Aan de raad
Inleiding
Na de verkiezing van de leden van de gemeenteraad benoemt de nieuwe raad de wethouders.
Tevens kán de raad bepalen dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgevoerd. Voorts stelt de
raad bij de benoeming de tijdbestedingsnorm van elke wethouder vast.
De Gemeentewet bepaalt dat tenminste 2 wethouders worden benoemd en ten hoogste 20% van
het aantal raadsleden ( is 4,6 afgerond 5).
Het aantal deeltijd wethouders eventueel in combinatie met voltijd wethouders is maximaal 25%
van het aantal raadsleden. Dit zijn dus ten hoogste 6 wethouders, echter met een maximum
tijdsbesteding van 110% van de hiervoor genoemde 5, is 5,5.
De voorzitter van de gemeenteraad heeft kennisgenomen van de kandidaatstelling van een viertal
personen voor het wethouderschap in de gemeente Gemert-Bakel.
Concreet omvat de kandidaatstelling c.q. de voorgestelde tijdsbesteding het volgende:
 I. van Dijk (1,0 fte, echter tot 1 juli 2018 0,4 fte)
 A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk (1,0 fte)
 M.C.H. de Ruiter-van Hoof (1,0 fte)
 W.C.P. Steeghs (1,0 fte)
Beslispunten
De gemeenteraad besluit om:
A) het aantal van deze wethouders te bepalen op 4 ;
B) tot wethouder te benoemen:
 I. van Dijk
 A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk
 M.C.H. de Ruiter-van Hoof
 W.C.P. Steeghs
C) de tijdbestedingsnorm te bepalen op 1,0 fte, echter met betrekking tot I. van Dijk
deze norm te bepalen op 0,4 fte tot 1 juli 2018.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Coalitieakkoord 2018 - 2022.

Beoogd effect
Benoemen van de nieuwe wethouders na verkiezingen van de gemeenteraad.

Argumenten
Voorgesteld aantal wethouders en aangegeven tijdbestedingsnorm zijn binnen de kaders van
de Gemeentewet.

Kanttekeningen
Voor wethouder kandidaat I. van Dijk geldt dat zij vanwege afronden van haar huidige
betrekking tot 1 juli 2018 niet volledig beschikbaar is voor het wethouderschap. Om die reden
wordt voorgesteld de tijdsbestedingsnorm voor I. van Dijk op 1,0 fte, echter tot 1 juli 2018 op
0,4 fte.
De portefeuilleverdeling binnen het college is een aangelegenheid van het college. Hij
informeert hierover de raad. Naar verwachting aansluitend op de collegevergadering d.d. 15
mei aanstaande.

Gemert, 3 mei 2018
Ten behoeve van de gemeenteraad
de griffier

