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Aan de raad
Inleiding
Wethouder Anke van Extel-van Katwijk heeft de voorzitter van uw raad in kennis gesteld van haar ontslag
als wethouder vanwege haar benoeming tot burgemeester van de gemeente Asten.
Gegeven het door de gemeenteraad bepaalde aantal wethouders, en bijbehorende functieomvang, leidt de
ontslagname er toe dat de raad zo spoedig mogelijk in de opengevallen plaats een nieuwe wethouder
benoemt voor 1,0 fte. Vanuit CDA Gemert-Bakel is Willeke van Zeeland als kandidaat wethouder
voorgesteld.
Deze adviesnota geeft aan welke procedure gevolgd dient te worden. Een inhoudelijke beoordeling bevat de
adviesnota niet, wel een toets aan wet- en regelgeving. Uw raad maakt een inhoudelijke afweging bij de
benoeming van een wethouder aan de hand van de rapportage omtrent de geloofsbrief van de kandidaat
wethouder. Deze commissie, bestaande uit 3 leden vanuit uw raad, rapporteert aan u tijdens de
raadsvergadering op 28 januari 2021. De burgemeester rapporteert daarnaast omtrent het door hem met de
kandidaat wethouder gevoerde gesprek over bestuurlijke integriteit. Voorts beslist de raad over de
benoeming via stemming. De Gemeentewet schrijft in dit geval een vrije en geheime stemming voor.
Beslispunten
Benoemen van mevrouw Ing. (Willeke) W.S.A. van Zeeland tot wethouder (1,0 fte) van de gemeente
Gemert-Bakel.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De vergadering van de gemeenteraad d.d. 28 januari 2021.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Zie onder kopje “Argumenten”.

Beoogd effect
Voorzien in tussentijdse vacature wethouder.

Argumenten
Het college van burgemeester en wethouders is na de gemeenteraadverkiezingen 2018 gevormd op
basis van een coalitieakkoord tussen Christen Democratisch Appel (CDA) Gemert-Bakel en
Dorpspartij. Uw raad benoemde op 9 mei 2018 de wethouders en stelde het aantal wethouders en
de formatie / tijdsbestedingsnorm van het college vast. Bij raadsbesluit d.d. 9 juli 2020 stelde uw
raad het aantal wethouders van het college bij naar 3 wethouders, met voor elke wethouder de
ongewijzigde tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte.
Op 5 januari 2021 deelt wethouder Anke van Extel-van Katwijk bij brief mee ontslag te beogen per
20 januari 2021. In haar brief licht zij toe dat haar ontslag is ingegeven door haar benoeming tot
burgemeester van de gemeente Asten.
Een wethouder kan te allen tijde ontslag nemen en doet daarvan dan schriftelijk mededeling aan de
raad. Behoudens het geval dat de wethouder onmiddellijk ontslag neemt, gaat het ontslag in met
ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop de wethouder ontslag heeft genomen of
zoveel eerder als een opvolger de benoeming heeft aangenomen.
De Gemeentewet bepaalt dat een benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt,
zo spoedig mogelijk geschiedt.
Vanuit CDA Gemert-Bakel is mevrouw Ing. (Willeke) W.S.A. van Zeeland voorgesteld als kandidaat
wethouder en opvolger van wethouder Anke van Extel – van Katwijk.
Kanttekeningen
Als hiervoor aangegeven kan een wethouder te allen tijde ontslag nemen, en gaat het ontslag in met
ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel
eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen. In dit specifieke geval geldt dat het ambt
van burgemeester een met het wethouderschap onverenigbare betrekking vormt. Deze situatie
diende zich op 20 januari 2021 aan. Uw raad komt niet voor of op 20 januari maar op 28 januari
2021 bijeen. Het college bestaat gedurende de tussen gelegen dagen effectief uit 2 wethouders.
De opvolger heeft formeel maximaal 10 dagen om de benoeming aan te nemen. De kandidaat
wethouder heeft aangegeven aansluitend op een benoeming op 28 januari direct de eed/belofte af
te willen leggen, hetgeen als aanvaarden van de benoeming geldt.
Voor de volledigheid zij opgemerkt dat het aantal wethouders en de urenbestedingsnorm een
raadszaak zijn. Het is daarbij aan het college van burgemeester en wethouders om te bepalen of
deze procedure gevolgen heeft voor de portefeuilleverdeling en zo ja, welke. Het college informeert
uw raad over de gekozen portefeuilleverdeling.
De kandidaat wethouder is op dit moment lid van de gemeenteraad van Gemert-Bakel. Dit heeft
enkele consequenties.
Een wethouder kan niet tevens raadslid zijn. De Gemeentewet bepaalt echter dat een wethouder
(tijdelijk) tevens raadslid kan zijn gedurende het tijdvak dat aanvangt op het tijdstip van zijn
benoeming tot het tijdstip waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger in de raad
onherroepelijk is geworden. In dit geval zal in de raadsvergadering d.d. 28 januari, mits uw raad
mevrouw Van Zeeland tot wethouder benoemt, aansluitend de tussentijdse vacature van een
raadslid worden behandeld die door deze wethouderbenoeming ontstaat.
Anders dan bij een vacature van een raadslid, waarbij de raad het raadslid toelaat en beëdigt en het
(kandidaat) raadslid vanwege de Kieswet en de verkiezingsuitslag al benoemd is, gaat de raad in
het geval van een kandidaat wethouder ook over de benoeming. Ná kennisnemen van de
kandidaatstelling wethouder en de rapportage m.b.t. het geloofsbriefonderzoek en vóór de
beëdiging, wordt deze benoeming vormgegeven via een stemming. Omdat in dit geval een geheime
stemming is voorgeschreven krijgt u tijdens de vergadering een stembriefje aangereikt. Bij deze
adviesnota treft u een bijlage met aanwijzingen voor deze stemprocedure.

Bijlagen
- Persbericht CDA Gemert-Bakel voorstel kandidaat wethouder Willeke van Zeeland;
- Toelichting op de procedure tot benoemen van een wethouder bij een tussentijdse vacature.
- Concept raadsbesluit benoemen wethouder
- Ontslagbrief wethouder Van Extel – van Katwijk
.
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