Raadsplein besluitvormend
Datum 30

oktober 2017

onderwerp
Benoeming wethouder
portefeuillehouder
informant

Poel, Annelie van der (2856)

medeopstellers
afdeling

Raadsgriffie

bijlagen

Voorstel: Beslisnota 'Benoeming wethouder'
Bijlage: Ontslagbrief wethouder Vedelaar

Voorgesteld besluit raad
1. Mevrouw E.G. Meijerink (PvdA) met ingang van 30 oktober 2017 te benoemen als
full time wethouder van de gemeente Zwolle.
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Versienummer

Benoeming wethouder
1.0

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

Niet van toepassing
Annelie van der Poel
Raadsgriffie
(038) 498 28 56
am.van.der.poel@zwolle.nl

Bijlagen

1. Ontslagbrief wethouder Vedelaar
2. Bericht voordracht nieuwe wethouder

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1 Mevrouw E.G. Meijerink (PvdA) met ingang van 30 oktober 2017 te benoemen als
full time wethouder van de gemeente Zwolle.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 7 oktober 2017 is mevrouw Vedelaar door het congres van de Partij van de Arbeid benoemd tot
voorzitter van de PvdA. Om die reden heeft mevrouw Vedelaar haar ontslag ingediend. Om in de
vacature te voorzien wordt de raad voorgesteld een nieuwe wethouder te benoemen.
Beoogd effect
Voorzien in de vacature die is ontstaan na het vertrek van wethouder Vedelaar.
Argumenten
Een wethouder kan te allen tijde ontslag nemen.
Artikel 43 lid 1van de Gemeentewet staat dat een wethouder te allen tijde ontslag kan nemen. Hij doet
daarvan schriftelijke mededeling aan de raad. Wethouder Vedelaar heeft in een schrijven d.d. 8
oktober 2017 gericht aan de voorzitter van de raad haar ontslag schriftelijk ingediend.
De raad benoemt de wethouders.
Artikel 35 van de Gemeentewet stelt dat de raad de wethouders benoemt.
De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, geschiedt zo spoedig mogelijk
(Gemeentewet artikel 39).
De fractie van de PvdA doet een voordracht.
De fractie van de PvdA heeft mondeling laten weten dat zij mevrouw E.G. (Eefke) Meijerink voordraagt
als nieuwe wethouder.
De raad beoordeelt of een wethouder voldoet aan de uit de wet voortvloeiende vereisten.
In artikel 36a van de Gemeentewet staan de vereisten voor het wethouderschap vermeld. Hierin wordt
verwezen naar de vereisten voor het raadslidmaatschap zoals gesteld in artikel 10 van de
Gemeentewet. Een wethouder dient 18 jaar te zijn, niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht, ingezetene
te zijn van de gemeente en EU-onderdaan te zijn of over een geldige verblijfstitel te beschikken. De
onverenigbare betrekkingen worden genoemd in artikel 36b, eerste lid van de Gemeentewet. Om te
onderzoeken of de kandidaat voldoet aan de bovengenoemde eisen uit de Gemeentewet benoemt de
burgemeester een commissie.
De commissie Benoembaarheid wethouder geeft advies
Naar aanleiding van de gewenste specifiek aandacht voor het integriteitsaspect bij de benoeming van
wethouders is in Zwolle de benoemingsprocedure met ingang van deze raadsperiode aangepast. In
plaats van de gebruikelijke door de raad in te stellen commissie voor het onderzoek van de
geloofsbrieven, stelt de voorzitter van de raad een ad hoc commissie “Benoembaarheid wethouder” in.
Deze benoemingscommissie bestaat uit drie raadsleden, de griffier en de voorzitter van de raad. De
burgemeester heeft in dit geval de leden Paauw, Geerling en Van der Veen benoemd in de commissie.
De commissie heeft tot taak de raad te adviseren over de benoembaarheid van de kandidaatwethouder. Daartoe onderzoekt deze commissie de geloofsbrieven en heeft zij een gesprek (in
beslotenheid) met de kandidaat. De kandidaat wethouder verstrekt de commissie alle documenten en
informatie die nodig zijn voor de door de commissie te verrichten toetsing. De commissie heeft op
maandag 16 oktober een gesprek gevoerd met mevrouw Meijerink.
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De commissie concludeert dat mevrouw Meijerink voldoet aan de bovengenoemde wettelijke vereisten
voor het wethouderschap. Besproken is dat mevrouw Meijerink haar functie als directeur van de
Creatieve Coöperatie Zwolle per 1 september 2017 heeft beëindigd. De commissie komt tot de
conclusie dat uit deze voormalige functie geen belangenvermenging meer voortvloeit. Door mevrouw
Meijerink is een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd, hetgeen onderdeel is van de
afgesproken procedure. Deze verklaring zal voor 30 oktober 2017 worden overhandigd aan de
commissie. Op basis van het onderzoek van de stukken en op basis van het gevoerde gesprek komt
de commissie tot de conclusie dat er geen beletselen zijn voor benoeming tot wethouder en adviseert
zij de raad dan ook tot benoeming over te gaan.
Het wethouderschap is onverenigbaar met het raadslidmaatschap.
Het wethouderschap is onverenigbaar met het raadslidmaatschap. Het raadslid dat tot wethouder
wordt benoemd en die benoeming aanvaardt, verliest van rechtswege het raadslidmaatschap. Hij wordt
geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop de benoeming tot
wethouder wordt aanvaard. Hij blijft echter raadslid vanaf het tijdstip van zijn benoeming tot het tijdstip
waarop de goedkeuring van de geloofsbrief van zijn opvolger als lid van de raad onherroepelijk is
geworden (artikel 36b, tweede lid onder b van de Gemeentewet en artikel X6 van de kieswet).
Mevrouw Meijerink is raadslid en zal ontslag nemen op het moment dat zij benoemd wordt tot
wethouder.
Aanvaarding benoeming.
Artikel 40 van de Gemeentewet stelt dat de benoemde wethouder de raad uiterlijk op de tiende dag na
de kennisgeving van zijn benoeming meedeelt of hij zijn benoeming aanneemt. De mededeling van
aanvaarding kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. De beoogd wethouder kan dus tijdens de
raadsvergadering waarin over zijn benoeming wordt beslist zijn benoeming direct aanvaarden.
Tijdsbestedingsnorm
De raad kan besluiten dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend. Conform artikel 36 vierde
lid van de Gemeentewet stelt de raad bij benoeming van de wethouders de tijdsbestedingsnorm vast.
Voorgesteld wordt een full time wethouder te benoemen.
De nevenfuncties van de wethouder worden openbaar gemaakt.
De bij artikel 41b, derde lid en artikel 41c, eerste lid van de Gemeentewet genoemde artikelen 12
(openbaar maken nevenfuncties) en 15 (verboden handelingen) van deze wet zijn van
overeenkomstige toepassing op de wethouders. De nevenfuncties van de wethouder worden openbaar
gemaakt door ter inzage legging en publicatie op de gemeentelijke website.
Afleggen eed of verklaring en belofte.
Alvorens zijn functie te kunnen uitoefenen legt de wethouder, in de vergadering van de raad, in handen
van de voorzitter, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af (artikel 41a Gemeentewet).
Risico’s
Niet van toepassing.
Financiën

3/4

4

voorstel

Datum

17 oktober 2017

De wethouder ontvangt voor zijn taakuitoefening een bezoldiging volgens de Rechtspositieregeling
wethouders.
Communicatie
De benoeming van de wethouder zal bekend worden gemaakt op de gemeentelijke website.
Vervolg
Niet van toepassing.
Openbaarheid
Deze Beslisnota is openbaar.

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

de heer drs. A.B.M. ten Have, Griffier
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Kenmerk

40157

Onderwerp

Benoeming wethouder

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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