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Monnickendam, 14 december 2020

Nummer:

165-295

Portefeuillehouder:
Contact:

drs. K.S. Heldoorn
via de griffie

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: 35 en 36 Gemeentewet
Aan de Raad
Onderwerp: benoeming wethouder
Voorstel
1.

Mevrouw A. (Marieke) van Dijk te benoemen als wethouder van de gemeente
Waterland, met een tijdbestedingsnorm van 0,7 fte

2.

Krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, mevrouw van Dijk voor de duur van één
jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Inleiding

Bij brief aan de raad dd. 20 oktober 2020 heeft de heer Bas ten Have met onmiddellijke
ingang zijn ontslag ingediend.
Daardoor is een vacature ontstaan die zo spoedig mogelijk moet worden ingevuld, tenzij de
raad besluit het aantal wethouders te verminderen (artikel 39 Gemeentewet).
De fractie van het D66 heeft mevrouw Marieke van Dijk voorgedragen als kandidaat.
Commissie "Benoembaarheid wethouders"

Conform artikel 3 van ons Reglement van Orde heeft de voorzitter een commissie
"Benoembaarheid wethouder" ingesteld, bestaande uit mevrouw D. Borghardt-de Kat, de
heer H.U. de Jong, en de heer J.J. Wortel. Deze commissie toetst de kandidaat-wethouder,
op grond van de ontvangen documenten, aan de voorschriften uit de wet en de gedragscode
voor bestuurders. Op basis van de beoordeelde informatie formuleert de commissie een
schriftelijk en beargumenteerd advies aan de raad.
De tijdsbestedingsnorm

Artikel 36 lid 4 Gemeentewet bepaalt dat de raad bij de benoeming van de wethouders de
tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vaststelt. Mevrouw van Dijk wordt voorgedragen
voor de tijdsbestedingsnorm van voormalig wethouder ten Have (0,7 fte) waarmee de totale
tijdsbestedingsnorm van het college gelijk blijft.
Ontheffing woonplaatsvereiste

Mevrouw van Dijk woont op dit moment in Heemskerk en heeft aangegeven niet
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voornemens te zijn voor de resterende duur van deze raadsperiode naar de gemeente
Waterland te verhuizen. Op grond van artikel 36a, lid 2 Gemeentewet kan bij raadsbesluit
aan betrokkene ontheffing worden verleend voor de duur van ten hoogste één jaar van het
vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een
periode van maximaal een jaar, worden verlengd.
Benoeming

In de raadsvergadering zal mevrouw van Dijk in de gelegenheid gesteld worden zichzelf kort
te presenteren, en kunnen raadsleden desgewenst aanvullende vragen stellen.
Nadat de raad het benoemingsbesluit genomen heeft zal aan mevrouw van Dijk gevraagd
worden of zij de benoeming aanvaard, waarna zij ter vergadering in de handen van de
voorzitter de eed of verklaring en belofte zal afleggen.
De voorzitter van de raad,

voorzitter
Bijlagen:
1. Conceptraadsbesluit
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