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Geadviseerd besluit
Te benoemen tot wethouder van de gemeente Renkum voor de raadsperiode 2022- 2026:

 Mevrouw C.D. van Bentem (GemeenteBelangen)

 de heer J. Maouche (GroenLinks)

 mevrouw M.A. Mulder (PvdA)

nadat de onderzoekscommissie de geloofsbrieven in orde heeft bevonden.

Toelichting op beslispunten
In verband met de gehouden verkiezingen voor leden van de gemeenteraad op 16 maart 2022 is 

per 30 maart 2022 een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Op basis van de verkiezingsuitslag zijn partijen tot coalitievorming overgegaan. Dit heeft 

geresulteerd in een coalitie van GemeenteBelangen, GroenLinks en Partij van de Arbeid voor de 

raadsperiode 2022- 2026.

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 nieuw college van 

B&W voor de raadsperiode van 2022-2026.

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”.
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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. Daar is in dit geval geen sprake van, 

aangezien de drie te benoemen wethouder hun functie in voltijd (1 fte per wethouder) gaan 

vervullen. Daarmee bedraagt de totale collegeformatie 3 fte, conform eerdere afspraken in de raad 

en zoals is opgenomen in de meerjarenbegroting 2022-2026.  

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

bestuur ervaren. Alle voorgedragen kandidaten zijn ingezetenen van de gemeente Renkum. 

Kanttekeningen
Geen.

Draagvlak
De coalitie bestaat uit drie raadsfracties en vertegenwoordigt 16 van de 23 raadszetels.

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 bestaat uit drie leden die door de voorzitter van de raad 

worden benoemd. Over een voorstel tot benoeming wordt schriftelijke gestemd.1

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.

Communicatie
De benoemingen worden op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt.

Financiële consequenties

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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De bezoldiging voor een wethouder per maand bedraagt €7.006.97 (bruto), conform de tabel 

behorend bij de inwonersklasse 24.001-40.000. 

Daarnaast ontvangen de wethouders nog een maandelijkse onkostenvergoeding van 

€383,23 netto per maand (conform art 3.2.6 lid 2 Rechtspositiebesluit Politieke Ambtsdragers).

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). De gemeente Renkum betaalt een wachtgelduitkering aan de heer 

Sandmann, met een maximale duur van 2 jaar. Mevrouw Rolink heeft recht op een 

wachtgelduitkering tot 16 mei 2025 (AOW- datum). In totaal bedragen de kosten voor de 

wachtgelduitkering maximaal €431.698,-. 

Juridische consequenties
De voorgestelde invulling van de formatie met betrekking tot de vacatures wethouder blijven 

binnen de wettelijk toegestane marges. 

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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