GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsvoorstel
Datum voorstel

:

Raadsvergadering : 15 januari 2019
Agendapunt

: 11

Bijlage(n)

:

Behandeld door

: Griffie

Onderwerp: Benoemen wethouder

Beslispunten
1. Te benoemen tot wethouder mevrouw H.E. van Dijk-van Ommering wonende te
Scherpenzeel met een tijdbestedingsnorm van 100%.

Inleiding
Op 8 januari 2019 heeft de heer H.J.C. Vreeswijk zijn ontslag aangekondigd. Door
GemeenteBelangen Scherpenzeel is mevrouw H.E. van Dijk-van Ommering
voorgedragen als kandidaat wethouder.
Beoogd effect
Vervullen van de vacature binnen het college van burgemeester en wethouders.
Argumenten
1. Volgens artikel 39 van de Gemeentewet geschiedt de benoeming ter vervulling
van een plaats die tussentijds openvalt zo spoedig mogelijk.
Kanttekeningen
1. Ingevolge artikel 40 Gemeentewet zal de voorzitter van de raad aan de nieuw
benoemde wethouder vragen of hij de benoeming aanneemt. Artikel 41 a
Gemeentewet bepaalt dat de benoemde wethouder, alvorens zijn functie te
kunnen uitoefenen in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter,
de eed of de verklaring en belofte afleggen.
Juridische aspecten
Een wethouder kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan schriftelijke
mededeling aan de raad. In de Gemeentewet is bepaald dat de wethouder met
onmiddellijke ingang ontslag kan nemen (artikel 43, tweede lid). Met de
inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) is een wethouder
geen raadslid meer. Wel kan het voorkomen dat de nieuwe wethouder vanuit de raad
wordt benoemd. Dan ontstaat de situatie dat de wethouder tevens raadslid is, tot het
moment dat in de vacature van het raadslid is voorzien.
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Proces en planning
Onderstaand de procedure.
De benoeming en installatie is gepland op 15 januari 2019.
Als gevolg van een tussentijdse vacature voor wethouder met een tijdbestedingsnorm
van 100%.
1. Onderzoekscommissie
De commissie van onderzoek brengt advies uit.
2. Stemming
Er vindt stemming plaats. Er is een vacature en raadsleden kunnen een naam
invullen. De stemming is vrij. Raadsleden hebben de keuze tussen de
voorgedragen kandidaten, andere kandidaten of blanco stemmen. Voor het
tellen van de stemmen zal de voorzitter ter vergadering een stembureau
benoemen.
3. Benoeming
a. De gekozene is benoemd als wethouder.
b. De raad stelt de tijdsbestedingsnormen vast.
c. De benoemden verklaren dat zij hun benoeming aanvaarden.
4. Beëdiging
Indien de benoemden hun benoeming hebben aanvaard, leggen zij de eed of
de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter van de raad.
De tekst voor de aflegging van de eed (verklaring en belofte) is als volgt:
Ik zweer (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 zweer (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 zweer (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.
Nadat de voorzitter deze tekst heeft voorgelezen wordt dit door de nieuwe wethouders
bevestigd, met:
 de eed: uitspreken van de woorden (en het opsteken van 2 vingers van de
rechterhand): “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” of
 de verklaring en belofte: “Dat verklaar en beloof ik!”

Evaluatie
n.v.t.

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld,
burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL
Raadsbesluit
Agendapunt

: 09

Behandeld door : Griffie
Onderwerp

: Benoemen wethouder

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het verslag van de commissie van onderzoek, bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid van het
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad;
gelet artikel 35 en volgende van de Gemeentewet,

Besluit
1. Te benoemen tot wethouder mevrouw H.E. van Dijk-van Ommering wonende te
Scherpenzeel met een tijdbestedingsnorm van 100%.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 15 januari 2019

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

2019 01 15 / / Benoemen wethouder

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
voorzitter
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