Raadsvoorstel
Onderwerp: Benoeming en beëdiging wethouder
Datum:
28 oktober 2020
Agendapunt: 6
Behandeling: stemming
Portefeuillehouder(s): n.v.t.
Steller:
H. Kastermans

1. Voorstel
Voorgesteld wordt over te gaan tot stemming voor het benoemen van een wethouder om te
voorzien in de ontstane vacature.
2. Aanleiding
Op 30 september 2020 heeft wethouder H. (Harmannus) Blok bij uw raad zijn ontslag
ingediend. Gelet op het voor de lopende bestuursperiode gesloten coalitieakkoord doet de
fractie van de ChristenUnie een voordracht voor het benoemen van een opvolger.
3. Wettelijk kader
De raad benoemt op grond van art. 35 Gemeentewet de wethouders. De raad bepaalt
- binnen de grenzen die de gemeentewet stelt - het aantal wethouders en hun werktijdfactor.
Bij besluit van 2 januari 2019 heeft uw raad vastgesteld dat in de bestuursperiode 20192022 er vier fulltime wethouders fungeren. Desgewenst kan de raad besluiten het aantal
wethouders tussentijds te wijzigen. Bij een ontstane vacature kan elk raadslid of fractie een
kandidaat voordragen.
4. Voordracht
De voorzitter van de fractie van de ChristenUnie heeft namens deze fractie bij brief van
19 oktober 2020 de heer T.M. (Theo) de Vries, wonende te Leens en lid van uw raad,
voorgedragen als kandidaat voor de vacature.
5. Procedure
In het Reglement van Orde is opgenomen dat uw raad een commissie, bestaande uit drie
leden, instelt om de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouder te onderzoeken. De
commissie verricht dat onderzoek tijdens een (korte) schorsing van de vergadering.
Nadat de commissie verslag heeft uitgebracht van haar bevindingen wordt overgegaan tot
stemming. Er is sprake van een vrije stemming: u kunt op het stembriefje uw stem
uitbrengen door het hokje bij de voorgedragen kandidaat aan te kruisen of door de naam
van een andere persoon te vermelden en daarbij het andere hokje aan te kruisen.
De voorgedragen kandidaat (zijnde lid van uw raad) mag zelf meestemmen.
De stembriefjes worden met inachtneming van de corona-regels ingenomen. Een ter
vergadering te benoemen commissie van stemopneming telt vervolgens de stembriefjes. De
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bij meerderheid van stemmen gekozene dient, indien aanwezig, aan te geven of de
benoeming wordt aanvaard. Wanneer dat het geval is kan de burgemeester de nieuw
benoemde wethouder installeren door het afnemen van de eed, dan wel de verklaring en
belofte.
6. Vervolg
Wanneer de voorgedragen kandidaat wordt benoemd en beëdigd als wethouder leidt dat tot
een vacature in de raad. Hierin zal worden voorzien door benoeming door de voorzitter van
het centraal stembureau van een opvolgend raadslid. De raad zal in de vergadering volgend
op aanvaarding van de benoeming, na onderzoek van de geloofsbrieven, over kunnen gaan
tot toelating van het nieuwe raadslid.

Winsum, 23 oktober 2019

Henk Jan Bolding,
burgemeester/raadsvoorzitter

Pieter Norder,
griffier
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