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Aanpassing aanstelling wethouder P. Melzer

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1) De aanstelling tot wethouder van de heer Piet Melzer voor de periode vanaf 1
februari 2012 tot 1 mei 2012 vast te stellen op 0,8 fte en vanaf 1 mei 2012 vast te
stellen op 1,0 fte.
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Toelichting
Probleemstelling
De voormalige (en gedeeltelijk nog huidige) werkgever van wethouder Melzer heeft hem
verzocht voor 0,2 fte werkzaam te blijven bij deze werkgever voor de periode tot
1 mei 2012.

Inleiding
Bij besluit van 16 juni 2011 (jaarnummer 2011-049) werd door de raad besloten:
" De aanstelling tot wethouder van de heer Piet Melzer voor de periode vanaf 31 mei
2011 tot 1 februari 2012 vast te stellen op 0,8 fte en vanaf 1 februari 2012 vast te stellen
op 1,0 fte."
De voormalige (en gedeeltelijk nog huidige) werkgever van wethouder Melzer heeft hem
verzocht voor 0,2 fte werkzaam te blijven bij deze werkgever voor de periode tot
1 mei 2012.

Kader / Eerdere besluiten
•
•

Besluit van 16 juni 2011 (zie boven)
Artikel 35 gemeentewet

Beoogd effect
•
•

Te voldoen aan artikel 35 van de gemeentewet.
Wethouder Melzer in de gelegenheid te stellen zijn werkzaamheden voor A B N / A M R O
Bank N V af te ronden.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1)

De aanstelling tot wethouder van de heer Piet Melzer voor de periode vanaf 1
februari 2012 tot 1 mei 2012 vast te stellen op 0,8 fte en vanaf 1 mei 2012 vast te
stellen op 1,0 fte.
Argumenten:
•
Goed werknemerschap
In de dagen kort voor 31 mei 2011 werd onder grote druk gewerkt om het college nog
uit ten minste drie wethouders te laten bestaan. De behandeling van vele financiële
stukken rechtvaardigde een snelle benoeming door de raad. Tijdens de afwikkeling
van afspraken met de eigen werkgever ( A B N / A M R O Bank NV) ontving de heer
Melzer van zijn werkgever het verzoek nog gedurende enige tijd beschikbaar te
blijven voor overdracht. Dit verzoek is mede ingegeven door zijn betrokkenheid bij het
integratieproces van de zakelijke activiteiten van de voormalige Fortis Bank
Nederland en A B N / A M R O . Hoewel dit een extra inspanning vraagt van de heer
Melzer heeft hij, ook gelet op het langdurig dienstverband met de bank, besloten te
voldoen aan dit verzoek.
De werkgever heeft nu verzocht de periode te verlengen tot 1 mei 2012. Wethouder
Melzer kan achter dit verzoek staan en is bereid hieraan te voldoen. Wethouder
Melzer is tot 1 mei 2012 voor 0,8 fte beschikbaar voor het wethouderschap. Gelet op
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de inhoud van zijn portefeuille levert hij extra inspanning met name op uren buiten
kantoortijd. De extra inspanning betreft echter een beperkte tijd. Na 1 mei 2012 zal
de invulling 1,0 fte bedragen.
•

Benoeming wethouder
Als gevolg van het bepaalde in artikel 35 van de Gemeentewet worden wethouders
door de gemeenteraad benoemd. Wijziging van de aanstelling is een bevoegdheid
van de raad.

Kanttekeningen:
•
De decentralisaties kosten wethouder Muilwijk meer tijd dan was voorzien bij de
destijds opgestelde portefeuilleverdeling. Het college heeft besloten de
portefeuilleverdeling te herzien, waarbij de burgemeester en wethouder Melzer taken
van wethouder Muilwijk overnemen. Bij de verdeling is rekening gehouden met het
feit dat wethouder Melzer per 1 mei 2012 voor 1,0 fte beschikbaar is.
Risico's / Beheersmaatregelen
Geen
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Over de periode van 3 maanden 0,2 fte minder salariskosten.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Niet van toepassing.
Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing
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