Gemeente Nieuwkoop Griffie

nieuwkoop

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:

Besluitvormende vergadering:
15 september 2016

Opgesteld door:
Griffie

Registratienummer collegebesluit:
n.v.t.

Raadsnummer:
2016-097

Titel 1 onderwerp:
Benoeming nieuwe wethouder
Samenvatting: Trudy Veninga (CDA) heeft ontslag genomen als wethouder van de gemeente
Nieuwkoop. De fractie van de VVD stelt de raad voor om Paul Platen per 15 september 2016 te
benoemen als wethouder ter vervanging van Trudy Veninga.

Voorgesteld besluit:
1. De fractie van de VVD stelt de raad voor om Paul Platen per 15 september 2016 te
benoemen als wethouder (voor 1 fte) van de gemeente Nieuwkoop.
2. In te stemmen met de door de VVD aangeleverde verklaring.
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TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
Doordat wethouder Trudy Veninga ontslag heeft genomen kan er een nieuwe wethouder door de
gemeenteraad benoemd worden.
Beoogd (maatschappelijk) effect
Voldoende wethouders gezien de werkdruk.
Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
In de besluitvormende raadsvergadering van 20 mei 2014 zijn de wethouders Eikhuizen (1 fte),
Veninga (1 fte) en Pietersen (1 fte) benoemd.
In de besluitvormende raadsvergadering van 17 juli 2014 is het Collegeprogramma 'De Kracht van de
samenleving 2014-2018' vastgesteld.
Participatie I betrokken partijen I personen
SBN, D66 en W D hebben de andere fracties vooraf niet geraadpleegd over deze benoeming.
Duurzaamheidsaspecten
n.v.t.
Varianten met argumenten voor en tegen
a. Wel of geen nieuwe wethouder benoemen; het wettelijk bepaalde minimale aantal wethouders
is twee en het maximum vier (20 7o van de raadsleden * 1 extra bij deeltijd) zie artikel 36 van
de Gemeentewet.
o

b. Wethouder voltijds of in deeltijd benoemen; heeft invloed op de hoogte van de bezoldiging.
Voorgesteld besluit
1.
2.

De fractie van de W D stelt de raad voor om Paul Platen per 15 september 2016 te benoemen
als wethouder (voor 1 fte) van de gemeente Nieuwkoop.
In te stemmen met de door de VVD aangeleverde verklaring.

Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen
Geloofsbrieven
Volgens het Reglement van Orde (artikel 6) moet de Commissie geloofsbrieven (3 raadsleden)
controleren op Gemeentewet, Kieswet en Gedragscode. Deze commissie kijkt naar o.a. woonplaats,
leeftijd, niet uitgesloten van het kiesrecht, nevenfuncties, enz. en doet daarover verslag aan de
gemeenteraad.
Verklaring omtrent het gedrag
Bij eerder wethouderbenoemingen is er een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan de kandidaatwethouders gevraagd dit met het oog op eventuele integriteitsrisico's. Ook deze keer is weer aan de
kandidaat-wethouder gevraagd een VOG te overleggen.
Stemming
Artikel 35 van de Gemeentewet is per 1 februari 2016 gewijzigd waardoor de stemming over de
benoeming van een wethouder schriftelijk moet gebeuren en daarmee geheim is.
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Proces in 't kort
Gemeenteraad benoemt wethouder, deze moet benoeming uiterlijk op de 10 dag aannemen, waarna
hij/zij eerst de eed of de belofte moet afleggen voordat hij/zij de functie kan uitoefenen.
e

Financiële en juridische gevolgen
De loonkosten verbonden aan de benoeming blijven binnen het beschikbare budget.
Bijlagen
»
»
»
»
*

Verklaring VVD-fractie m.b.t. collegeprogramma
Curriculum Vitae (CV) inclusief nevenfuncties
Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP; voorheen GBA)
Ontslagbrief van Trudy Veninga

Advies meningsvormende raad
n.v.t.; rechtstreeks in de besluitvormende raadsvergadering op de agenda.
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