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Benoeming en installatie van wethouders voor de raadsperiode 2022-2026.
INHOUD VOORSTEL
- Instellen van een Commissie onderzoek geloofsbrieven kandidaat-wethouders;
- mevrouw Visser en de heren Van Geijn en Witteveen te benoemen tot leden van deze
commissie;
- na stemming over de kandidaten overgaan tot benoeming en installatie van de
wethouders;
- de heer Hofman ontheffing verlenen van het woonplaatsbeginsel voor de duur van één
jaar, van 31 mei 2022 tot 31 mei 2023.
1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart jl. dient er een nieuw
college van burgemeester en wethouders gevormd te worden. Het benoemen van
wethouders is hiervoor noodzakelijk.
2 Wat is de aanleiding?
Na de verkiezingen is er onder leiding van de formateur Leo Bosland gewerkt aan de
totstandkoming van een coalitie en bijbehorend college.
Op 24 mei 2022 zijn de onderhandelingen hiertoe tussen GL, D66, PvdA, GPR/B en CU
afgesloten. Deze onderhandelingen zijn neergelegd in een Coalitieakkoord 2022-2026
‘Groener, Socialer, Dichterbij’ en er is overeenstemming over de wethouderskandidaten.
3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Op grond van artikel 10, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Rheden (RvO) dienen
-alvorens tot benoeming van de wethouders kan worden overgegaan- de geloofsbrieven
van de kandidaten te worden onderzocht. De raad stelt hiervoor een commissie in
bestaande uit drie raadsleden.
Conform het tweede lid van artikel 10 RvO onderzoekt de commissie of de benoeming
van de kandidaat-wethouders voldoet aan de vereisten van de artikelen 36a, 36b, 41b,
eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de Gemeentewet en kan zij van de
kandidaat-wethouder een verklaring omtrent het gedrag vragen als bedoeld in
artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
De commissie brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot
wethouder.
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Bij stemming over personen voor benoemingen of het opstellen van voordrachten of
aanbevelingen, benoemt de voorzitter drie raadsleden tot stembureau (artikel 28,
eerste lid RvO);
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders. Op het
moment dat de wethouders hun benoeming hebben aanvaard treden de zittende
wethouders af (artikel 42 Gemeentewet).
Op grond van artikel 36a Gemeentewet kan de raad 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.
4 Wat willen wij bereiken?
Het benoemen van wethouders, zodat een nieuw college met haar werkzaamheden kan
starten. De fracties GL, D66, PvdA en GPR/Burgerbelangen hebben zich bereid verklaard
om een college te vormen van vier wethouders en de burgemeester.
Zij bevelen de raad aan om de volgende vier personen te benoemen tot wethouder.
Voor elke persoon geldt een tijdsbestedingsnorm van 1 fte:
GL:
D66:
PvdA:
GPR/B:

de heer P.L.P.S. Hofman.
de heer T.A.F.A. Klomberg.
mevrouw G. Hofstede.
de heer R.M. ter Hoeven.

Verzoek ontheffing vereiste ingezetenschap van de heer Hofman
Eén van de vereisten voor het wethouderschap is dat een wethouder ingezetene is van
die gemeente. Op grond van artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet kan de
gemeenteraad voor de duur van ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van dit
vereiste. Deze ontheffing kan telkens met een periode van maximaal een jaar worden
verlengd.
De heer Hofman is woonachtig buiten de gemeente. Hij heeft het verzoek gedaan om
ontheffing van deze verplichting met het oog op de nabijheid van zijn woonplaats
Drempt (ca. 3 km buiten de gemeentegrens) en tevens de impact die een verhuizing
zou hebben op zijn gezin met jongere kinderen (9, 7 en 4 jaar) en zijn vriendin met een
coupeuse-atelier aan huis.
5 Wat gaan wij ervoor doen?
- De raad stelt een Commissie onderzoek geloofsbrieven in bestaande uit drie
raadsleden. Hiervoor worden voorgedragen: mevrouw Visser en de heren Van Geijn
en Witteveen.
- De commissie brengt verslag uit aan de raad over haar onderzoek en brengt advies
uit over de benoeming tot wethouder.
- Alle raadsleden ontvangen een stembriefje per persoon. Op het stembriefje staat: de
naam van de genomineerde (aanbevolen) persoon met daarachter de opties ‘voor’
en ‘tegen’. Een niet ingevuld stembriefje geldt als blanco en onbehoorlijk ingevuld en
daarmee als ongeldig.
- Na aanvaarding van de benoeming wordt direct aansluitend overgegaan tot
installatie. Bij de installatie leggen de benoemde wethouders de eed of belofte af,
waarmee zij tevens worden geacht hun benoeming als wethouder te hebben
aanvaard.
- Aansluitend aan deze benoeming dient de raad een besluit te nemen op het verzoek
van de heer Hofman om ontheffing van het vereiste van ingezetenschap.
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6 Wat gaat het kosten?
Bezoldiging en tegemoetkoming in de onkosten vindt plaats conform het bepaalde in het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
Het aantal wethouders is gelijk aan de vorige collegeperiode. Er zijn derhalve geen
financiële consequenties.
De Steeg, 25 mei 2022
Sander Engelen,
griffier.
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