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Geadviseerd besluit

De heer M.J.P. Sandmann (D66) te benoemen tot wethouder van de gemeente Renkum met een 

aanstelling van 0,6 fte voor de resterende raadsperiode 2018-2022. 

Toelichting op beslispunten
Na het vertrek van wethouder Verstand per 1 oktober 2020, is bij de vaststelling van de begroting 

2021-2024 een amendement aangenomen waarmee werd besloten om de wethoudersformatie 

naar 3,6 fte terug te brengen. Daarmee ontstond een vacature voor een nieuwe wethouder van 

0,6 fte. In december 2020 zijn er gesprekken gevoerd met een externe verkenner met als inzet op 

korte termijn te komen tot een oplossing voor een krachtig bestuur voor de resterende 

bestuursperiode. Het resultaat van dit proces was de afspraak dat D66 weer als coalitiepartner 

toetreedt tot de coalitie en hiervoor een kandidaat wethouder aandraagt met een formatie van 

0,6 fte voor de resterende bestuursperiode 2018-2022. In de raadsvergadering van 27 januari 2021 

heeft D66 aangegeven dat er een geschikte kandidaat is gevonden voor het invullen van deze 

vacature, in de persoon van de heer M.J.P. (Mark) Sandmann. 

Beoogd effect
Met het benoemen van de wethouder wordt de formatie van het college weer op sterkte gebracht, 

met als uitgangspunt een totale wethoudersformatie van 3,6 fte. 

Kader
Conform het bepaalde in artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de gemeenteraad de 

wethouders. Artikel  36a van de Gemeentewet 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”.

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. 
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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. Onder omstandigheden is het 

echter voorstelbaar dat in een gemeente de voorkeur bestaat voor een wethouder van buiten de 

gemeente. De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal 

een jaar, worden verlengd.

De heer M.J.P. Sandmann is woonachtig in Apeldoorn. Daarom wordt in een separaat raadsvoorstel 

verzocht om ontheffing van de verhuisplicht voor de periode van een jaar.

Kanttekeningen
Geen.

Aanpak/Uitvoering
De stemming over personen voor het doen van benoemingen gebeurt door middel van een 

geheime schriftelijke stemming. Omdat de benoeming plaatsvindt in een digitale raadsvergadering, 

is artikel 9 van het ‘Aanvullend Reglement van Orde voor de digitale vergaderingen van de raad 

van de gemeente Renkum 2020’ van toepassing. Na goedkeuring van de geloofsbrieven van de 

heer Sandmann wordt de vergadering van 10 februari geschorst. Raadsleden kunnen een 

stembriefje inleveren op donderdag 11 februari bij de griffie in het gemeentehuis, zoals toegelicht 

in de instructie die raadsleden hebben ontvangen. 

Na heropening van de digitale raadsvergadering op donderdag 11 februari 20:00 uur, maakt de 

voorzitter van het stembureau de uitslag bekend. Alvorens de wethouder zijn functie kan 

uitoefenen legt hij de eed of de verklaring en belofte af in handen van de voorzitter.

Communicatie
De benoemingen worden op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt.

Financiële consequenties
De bezoldiging per maand bedraagt € 6.869,58 bruto, conform de tabel behorend bij de 

inwonersklasse 24.001-40.000), op basis van een volledige aanstelling (1 fte). 

Daarnaast ontvangen de wethouders nog een maandelijkse onkostenvergoeding van 

€ 379,06 netto per maand (conform art 3.2.6 lid 2 Rechtspositiebesluit Politieke Ambtsdragers).

Dit komt neer op circa € 55.800 extra op jaarbasis (salariskosten inclusief sociale lasten, maar 

exclusief eventuele reiskosten woon-werkverkeer en mogelijke verhuiskosten en de kosten voor de 

pensioenpremie). Deze kosten zijn tot de gemeenteraadsverkiezingen opgenomen in de begroting.  

Na beëindiging van het wethouderschap ontvangt een wethouder een Appa-ontslaguitkering, tenzij 

hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet 

politieke ambtsdragers (Appa). In dit geval betaalt de gemeente Renkum maximaal 24 maanden 

een wachtgelduitkering aan deze wethouder. De maximale hoogte van de wachtgelduitkering 

bedraagt € 111.946. De kosten zijn niet opgenomen in de begroting. 
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Juridische consequenties
Geen. 

WMO-aspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Geen
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