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Zaaknummer

46034-2022

Onderwerp

Benoeming wethouders 2022-2026

Portefeuillehouder

n.v.t.

Behandelend ambtenaar

Rineke Bugter
telefoon: 0572-347607, e-mail: rineke.bugter@raalte.nl

Samenvatting
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal er een
nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd worden. Dit voorstel voorziet in de benoeming van de
wethouders.

Beslispunten
1.

Te benoemen tot wethouder, voor de daarachter vermelde tijdbestedingsnorm
• De heer B.J.M. Nijboer (1fte)
• Mevrouw S.M.L. van der Heide (1fte)
• Mevrouw G.H. Toeter- Aalderink (1fte)
• De heer A.H. Kreule(1fte)

Inleiding
In artikel 35, lid 1, van de Gemeentewet is bepaald dat de raad de wethouders benoemt. De
collegeonderhandelingen die zijn gestart na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
hebben geresulteerd in overeenstemming over de vorming van een nieuw college voor de periode
2022-2026. Hierbij worden de wethouders geleverd door de fracties van BurgerBelangen, CDA en
VVD.

Beoogd effect
Het vormen van een nieuw college van burgemeester en wethouders.

Argumenten
1.1. De raad is bevoegd om de wethouders te benoemen binnen de wettelijke marges.
Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de wethouders benoemt.

1.2. De coalitiepartijen dragen de wethouders voor
De volgende personen worden gekandideerd voor het wethouderschap:
• namens de fractie van BurgerBelangen: de heer Nijboer en mevrouw van der Heide
• namens de fractie van het CDA: mevrouw Toeter-Aalderink
• namens de fractie van de VVD: de heer Kreule
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1.3 Artikel 36, lid 4, van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad bij de benoeming van de wethouders
de tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vaststelt
Deze norm is voor elke gekandideerde persoon tot uitdrukking gebracht.

1.4 De grote opgaven zoals die de komende vier jaar op ons af komen vragen zowel ambtelijk als bestuurlijke
inzet.
In de portefeuilleverdeling is hier expliciet aandacht aan geschonken door per portefeuille een
opgave te benoemen (zie bijlage portefeuilleverdeling).

1.5 Er hebben integriteitsgesprekken plaatsgevonden
Integriteit van het openbaar bestuur is een zaak van algemeen belang voor het functioneren van onze
democratie en essentieel voor het vertrouwen in het lokale bestuur en de politiek. Dat geldt ook voor
de integriteit van personen die bestuurlijke functies vervullen of gaan vervullen. Het is allereerst aan
de voordragende politieke partijen om zich te buigen over eventuele risico’s en kwetsbaarheden
inzake integriteit. Op verzoek van de burgemeester zijn eveneens gesprekken gevoerd door de
burgemeester en griffier met de kandidaat wethouders over eventuele risico’s en kwetsbaarheden. Dit
waren nuttige toekomstgerichte gesprekken die bedoeld waren om het belang van dit thema bij alle
kandidaat-wethouders nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Tevens is door elke wethouder
een VOG verklaring aangeleverd.

Participatie
n.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Vervolg
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
1.

Portefeuilleverdeling (ter informatie)

De fractievoorzitters van:
BurgerBelangen
B.J.M. Nijboer

CDA
J.G.M. Neimeijer

VVD
A.H. Kreule
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer 46034-2022

De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van de fracties van BurgerBelangen, CDA en VVD

Besluit:
1.

Te benoemen tot wethouder, voor de daarachter vermelde tijdbestedingsnorm
• De heer B.J.M. Nijboer ( 1fte)
• Mevrouw S.M.L. van der Heide ( 1fte)
• Mevrouw G.H. Toeter- Aalderink ( 1fte)
• De heer A.H. Kreule( 1fte)

Aldus besloten in de vergadering van 2 juni 2022.

de griffier
Coen Knipping

de voorzitter
Martijn Dadema
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