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Benoeming wethouders

De fracties van Samen Beter Nieuwkoop, CDA en D66 stellen de raad voor de
onderstaande personen te benoemen als wethouder:
1.
2.
3.

De heer G.A.H. Eikhuizen, Samen Beter Nieuwkoop
Mevrouw G. Veninga, CDA
Mevrouw J.W.M. Pietersen, D66

^
J. Wah
SBN
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Inleiding
Als gevolg van het bepaalde in artikel 35 van de Gemeentewet worden de wethouders
door de gemeenteraad benoemd.
Artikel 37 van de Gemeentewet zegt, dat benoeming van wethouders plaats vindt na de
verkiezing van de leden van de raad in een vergadering van de raad in nieuwe
samenstelling.
Conform het bepaalde in het reglement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de gemeenteraad wordt een commissie bestaande uit drie leden
van de raad ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de
artikelen 36a (vereisten en ingezetenschap) en 36b (incompabiliteiten) van de
Gemeentewet. Deze commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven verslag
uit aan de raad en doet daarbij een voorstel voor een besluit.
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Kanttekeningen
Verklaring Omtrent het Gedrag
Aan de kandidaat wethouder Annette Pietersen is gevraagd een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) te overleggen. Deze verklaring wordt door het Ministerie van Veiligheid en
Justitie afgegeven na onderzoek naar haar justitiële verleden en als gebleken is dat zij
geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor het wethouderschap. Op dit
moment is deze VOG nog niet beschikbaar. Voorgesteld wordt om deze op een later
tijdstip door de raad te laten beoordelen.
De kandidaat wethouders Guus Eikhuizen en Trudy Veninga hebben bij hun installatie
vier jaar geleden al een VOG overlegd. Als wethouders staan zij zodanig in de
schijnwerpers dat relevante strafbare feiten de afgelopen vier jaar wel aan het licht
zouden zijn gekomen.
Zittende wethouders
Als gevolg van artikel 42 van de Gemeentewet treden de zittende wethouders af op het
moment dat de raad ten minste de helft van het met inachtneming van artikel 36
bepaalde aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen.
Eed ofgeloñe
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen dienen de benoemde wethouders in de
vergadering van de raad, in handen van de voorzitter de eed ( verklaring en belofte ) af te
leggen. De tekst van de eed ( verklaring en belofte) is opgenomen in artikel 41 a van de
Gemeentewet
Benoeming ñe's en data
Guus Eikhuizen per 20 mei 2014 voor 1 fte
Trudy Veninga per 20 mei 2014 voor 1 fte
Annette Pietersen per 1 juni 2014 voor 1 fte
Toegestaan aantal Fte's voor wethouders volgens art. 36 Gemeentewet

Gemeentegrootte

25.001 - 3 0 . 0 0 0

Wettelijk
Maximum
minimum aantal aantal voltijdse
wethouders
wethouders

2

4

Maximum
aantal voltijdse
plus deeltijd
wethouders

5

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
» Curriculum vitae van Annette Pietersen
» VOG van Annette Pietersen op moment van schrijven nog niet
» Curriculum vitae van Guus Eikhuizen van mei 2010
*
Curriculum vitae van Trudy Veninga van mei 2010

Totale
tijdbestedings
norm bij
voltijdse plus
deeltijd
v/ethouders ir
fte's
4,4

beschikbaar

Advies meningsvormende raad: n.v.t.
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