
 Voorstel aan raad

Verantwoordelijke afdeling Nummer 
 

 7 

  

− Inboeknummer:  Raad d.d. 

− Paragraaf begroting: 9  23 april 2014 

− Steller: coalitiepartijen  

  

 Portefeuillehouder 

  

  

Datum Onderwerp 

17 april 2014 Benoeming wethouders 2014 - 2018 

 

 

Geadviseerd besluit 

1. Voorgesteld wordt te benoemen tot wethouder van de gemeente Renkum voor de 
raadsperiode 2014-2018: 

- de heer J. Verstand (D66); 

- de heer E. Heinrich (VVD); 

- mevrouw H.J. van den Berg-van Zijl (GB); 

- mevrouw W. Ruwhof (GL) 
nadat de onderzoekscommissie de geloofsbrieven in orde heeft bevonden. 

2. Mevrouw W. Ruwhof ontheffing van de verhuisplicht te verlenen voor de duur van 1 

jaar (van 23 april 2014 tot 23 april 2015). 

 

 
Samenvatting 

In verband met de gehouden verkiezingen voor leden van de gemeenteraad op 19 
maart 2014 is per 27 maart 2014 een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. 
 
Op basis van de verkiezingsuitslag zijn partijen tot coalitievorming overgegaan. Dit heeft 
geresulteerd in een coalitie van D66, VVD, Gemeentebelangen en GroenLinks voor de 
raadsperiode 2014-2018. 
 
Hierbij is afgesproken dat alle coalitiepartners één wethouder zullen leveren voor het 
college van burgemeester en wethouders. 

 

Beoogd effect 

Met het benoemen van de wethouders is het coalitieproces afgerond en is er een 
nieuwe college van B&W voor de raadsperiode van 2014 - 2018. 
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Kader 

Conform het bepaalde in artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de gemeenteraad de 
wethouders. 

Artikel 36a bepaalt dat voor het wethouderschap de vereisten gelden als die voor het 
lidmaatschap van de raad, bedoeld in artikel 10 van de Gemeentewet, met dien 
verstande dat het vermelde in lid 2 onder b, gelezen wordt als “de dag waarop zij tot 
wethouder worden benoemd”.  

 

Aanpak/Uitvoering 

Na de verkiezing van de leden van de raad vindt de benoeming van wethouders plaats, 
conform het bepaalde in artikel 37 van de Gemeentewet. Dit geschiedt in een 
vergadering van de raad in nieuwe samenstelling, nadat de geloofsbrieven van de 
kandidaatwethouders in orde zijn bevonden door een onderzoekscommissie uit de 
gemeenteraad. 

De onderzoekscommissie geloofsbrieven zal bestaan uit drie leden die door de 
voorzitter van de raad worden benoemd.  

Over een voorstel tot benoeming wordt schriftelijke gestemd1. 

Alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen leggen de wethouders de eed of de 
verklaring en belofte af, in de vergadering van de gemeenteraad, in handen van de 
voorzitter. 

 

Argumenten 

Aantal wethouders 
In artikel 36 van de Gemeentewet is bepaald dat het aantal wethouders ten hoogste 
20% van het aantal raadsleden is, met dien verstande dat er niet minder dan twee 
wethouders zijn. 

In gemeenten waar het wethouderschap een volledige betrekking is, kan de raad 
besluiten dat één of meer van die betrekkingen in deeltijd worden uitgeoefend. Als dit 
van toepassing is kan, in afwijking van wat hierboven staat vermeld, het aantal 
wethouders ten hoogste 25% van het aantal raadsleden zijn. De gezamenlijke 
tijdbestedingsnorm van de wethouders bedraagt in dat geval maximaal 10% meer dan 
waarbij de tijdbestedingsnorm bij het aantal wethouders ten hoogste 20% van het aantal 
raadsleden is. 

 
Ingezetenschap wethouder 
Voor het wethouderschap is het ingezetenschap voorwaardelijk. Het is immers van 
belang dat lokale bestuurders voeling en binding met de lokale gemeenschap 
hebben of krijgen en vooral dat zij zelf de effecten van het door hen gevoerde 

                                                      
1
 Ofschoon in het spraakgebruik vaak van voordracht wordt gesproken, is daarvan in termen van de 

Gemeentewet geen sprake bij het naar voren schuiven van kandidaat wethouders. Formeel betreft het een aanbeveling. 
Dit is van belang voor de stemprocedure. De wet bepaalt dat een raadslid niet deelneemt aan de stemming over "een 
aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat". Een voorstel tot benoeming gaat hem persoonlijk 
aan "wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt" (artikel 
28, lid 1, onder a, lid 3, Gemeentewet). Kort gezegd is dus de aard van de stemming van belang. Er is in dit geval geen 
sprake van een voordracht of een anderszins beperkte keuze en aan de 
stemming mag dus ook worden deelgenomen door het raadslid dat ter benoeming is voorgesteld. 
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bestuur ervaren. 
Onder omstandigheden is het echter voorstelbaar dat in een gemeente de voorkeur 
bestaat voor een wethouder van buiten de gemeente.  
Sinds de dualisering van het gemeentebestuur (2002) is het mogelijk een wethouder 
van buiten de gemeente te benoemen.  
In eerste instantie kon de raad aan de wethouder voor ten hoogste een 
jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste verlenen, zodat de wethouder in staat 
werd gesteld naar de gemeente te verhuizen (artikel 36a Gemeentewet). 
 
In 2007 is de Gemeentewet gewijzigd en kan de raad de ontheffing in bijzondere 
gevallen verlengen, telkens met een periode van ten hoogste een jaar. Het moet dan 
wel gaan om een bijzonder geval en de verlenging is voor ten hoogste de duur van een 
jaar. De raad beoordeelt dus jaarlijks opnieuw of er sprake is van een bijzonder geval 
dat afwijking van het wettelijke uitgangspunt van ingezetenschap rechtvaardigt. 

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Draagvlak 

De coalitie bestaat uit vier raadsfracties, gezamenlijk vertegenwoordigen zij 15 van de 
23 raadszetels. 
 

Financiële consequenties 

Uitgaande van een tijdbestedingsnorm voor de wethouders van 90%, zal de bezoldiging 
per maand ook 90% van de maximum vergoeding van € 5.943,06 bruto bedragen 
conform de tabel behorend bij de inwonersklasse 24.001-40.000).  

Daarnaast ontvangen de wethouders nog een maandelijkse onkostenvergoeding van  
€ 305,37 per maand, deeltijders naar rato (conform de tabel2 behorend bij de 
inwonersklasse ‘18.001 en meer’ uit de circulaire van 29 november 2013 van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, kenmerk 2013-0000685101). 
Hierdoor heeft de wisseling van de wethouders extra financiële consequenties, 
uitgaande van 0,6 fte extra (3,6 fte in plaats van voorheen 3,0 fte). Dit komt neer op  
€ 51.600 extra op jaarbasis (salariskosten inclusief sociale lasten, maar exclusief 
eventuele reiskosten woon-werkverkeer en mogelijke verhuiskosten). 

 

                                                      
2
 Hierbij is echter rekening gehouden met een korting in verband met het beschikbaar stellen van een mobiele telefoon 

door de gemeente Renkum. 
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Juridische consequenties 

De voorgestelde invulling van de formatie met betrekking tot de vacatures wethouder 
blijven binnen de wettelijk toegestane marges.  

Onder de in het raadsbesluit voorgedragen kandidaat-wethouders bevindt zich één 
kandidaat-wethouder van buiten de gemeentegrenzen van Renkum. Hiervoor wordt 
ontheffing van het woonplaatsvereiste aangevraagd. De raad kan voor de duur van een 
jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in 
bijzondere gevallen, telkens met de periode van maximaal een jaar, worden verlengd. 
Dezelfde persoon kan niet in meer dan één gemeente wethouder zijn. 

 

WMO-aspecten 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

Niet van toepassing. 

 

Communicatie 

De benoemingen worden op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt.  
 

Alternatieven 

Geen. 

 

 


