Raadsplein besluitvormend
Datum 4

juni 2018

onderwerp
Benoeming wethouders
portefeuillehouder
informant

Poel, Annelie van der (2856)

medeopstellers
afdeling

Raadsgriffie

bijlagen

Voorstel: Beslisnota Benoeming wethouders

Voorgesteld besluit raad
1. Mevrouw. H.M.M. Schuttenbeld en de heren E.W. Anker, W. Dogger, R.E. de Heer,
K. Sloots en M.W.J. van Willigen te benoemen als wethouder van de gemeente
Zwolle in een fulltime functie.
2. De heer K. Sloots voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste
van ingezetenschap.
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Pagina 1 van 1

3

voorstel

Beslisnota voor de raad
Datum

24 mei 2018

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Benoeming wethouders
1

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

H.J. Meijer
Annelie van der Poel
Raadsgriffie
(038) 498 2181
AM.van.der.Poel@zwolle.nl

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1

Mevrouw. H.M.M. Schuttenbeld en de heren E.W. Anker, W. Dogger, R.E. de Heer, K. Sloots en
M.W.J. van Willigen te benoemen als wethouder van de gemeente Zwolle in een fulltime functie.

2

De heer K. Sloots voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap.
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Datum

24 mei 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De afgelopen weken hebben
onderhandelingen over een coalitieakkoord plaatsgevonden tussen de fracties van de ChristenUnie,
GroenLinks, Swollwacht en VVD. Als gevolg hiervan worden nieuwe wethouders voorgedragen. De
voorgedragen kandidaten dienen door de raad benoemd te worden.
Beoogd effect
Te komen tot een nieuw college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle voor de periode 20182022.
Argumenten
- De raad benoemt de wethouders.
Artikel 35 van de gemeentewet stelt dat de raad de wethouders benoemt.
- 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.
Naast de wettelijke vereisten, waarop een kandidaat-wethouder wordt getoetst, heeft zowel de Minister
van Binnenlandse Zaken als de Commissaris van de Koning in Overijssel ook gevraagd om extra
aandacht te schenken aan het aspect integriteit.
Om te onderzoeken of de kandidaat voldoet aan de bovengenoemde eisen heeft de burgemeester een
commissie ingesteld, bestaande uit de burgemeester, de raadsleden Elfers, Geerling en Wijnen en de
griffier. Deze commissie spreekt met alle 6 kandidaat-wethouders. De kandidaat-wethouders zullen ter
voorbereiding op deze gesprekken hun cv’s en een overzicht van hun nevenfuncties aan de
commissie overhandigen. Het cv en de nevenfuncties zijn onderwerp van gesprek en er zullen
tevens een aantal integriteitskwesties aan de orde komen. Ook wordt gevraagd om een zgn. Verklaring
omtrent Gedrag (VoG) te overhandigen.
Voor de besluitvorming over de benoemingen zal de commissie haar bevindingen m.b.t. de gevoerde
gesprekken aan de raad kenbaar maken.
- 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 (of
zij) wordt geacht ontslag te nemen als lid van de raad met ingang van het tijdstip waarop de benoeming
tot wethouder wordt aanvaard. De betrokken kandidaat de heer Dogger vraagt zijn ontslag als raadslid
aan onder voorwaarde dat de raad hem benoemt tot wethouder.
- Bepaling omtrent het ingezetenschap van de gemeente.
Overeenkomstig artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet kan de raad ontheffing verlenen voor de eis
van ingezetenschap, voor maximaal een jaar. De heer Sloots is thans nog woonachtig in Ommen.
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Met dit besluit wordt beoogd hem ontheffing van de woonverplichting te verlenen voor maximaal een
jaar.
- Afleggen eed of verklaring en belofte.
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen leggen de wethouders, 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
De wethouders ontvangen voor hun taakuitoefening een bezoldiging volgens de Rechtspositieregeling
wethouders.
Communicatie
De benoeming van de wethouders zal bekend worden gemaakt via diverse kanalen.
Vervolg
Niet van toepassing
Openbaarheid
Deze beslisnota is openbaar

De voorzitter, heer drs. H.J. Meijer

De griffier, heer A.B.M. ten Have

3/3

besluit

Jaargang

2018

Kenmerk

46353

Onderwerp

Benoeming wethouders

De raad van de gemeente Zwolle;

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

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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