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Benoeming wethouder en ontheffing woonplaatsvereiste. 

Steenbergen; 11 januari 2016 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

Door het aftreden van wethouder Van den Bosch is een vacature ontstaan in het college. D66 
heeft aangegeven deze vacature opnieuw te vervullen. 
Sinds de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur (2002) is het mogelijk 
eenwethouder van buiten de gemeente te benoemen. Gedurende deze periode wenst de fractie 
van D66 gebruik te maken van deze mogelijkheid in het kader van de benoeming van mevrouw 
Vos. 

2. Achtergrond 

Artikel 35 van de gemeentewet geeft aan dat de raad bevoegd is de wethouder te benoemen. In 
artikel 36a van de Gemeentewet staan de vereisten van het wethouderschap vermeld. Hierin 
wordt verwezen naar de vereisten voor het raadslidmaatschap zoals gesteld in artikel 10 van de 
Gemeentewet Primair is van belang dat de beoogde wethouder de leeftijd heeft bereikt van 18 
jaar, niet is uitgesloten van het kiesrecht en ingezetene is van de betreffende gemeente. Tevens 
staan in de gemeentewet een aantal onverenigbare functies benoemd. 

Alvorens over te gaan tot benoeming dient de raad de geloofsbrieven van de 
kandidaat/wethouder te onderzoeken. Dit is vastgelegd in artikel 7f van het Reglement van orde 
van de gemeenteraad. 

Na benoeming door de raad heeft de benoemde wethouder volgens artikel 40 van de 
Gemeentewet tien dagen de tijd om de benomeing te aanvaarden. 

Voordat de benoemde wethouder de functie kan uitoefenen dient in de vergadering een 
eed/gelofte afgelegd te worden. 

Aan de raad is bij de Wet dualisering gemeentebestuur de bevoegdheid toegekend de wethouder 
van buiten de gemeente voor de duur van één jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste te 
verlenen. De ontheffing kan in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal één 
jaar worden verlengd. 

Ter inzage ligt: 



7. Voorstel 
De gemeenteraad wordt het volgende voorgesteld: 
Na onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven van mevrouw Vos over te gaan tot 
benoeming van mevrouw Vos tot wethouder van de gemeente Steenbergen. 
Met een aanstelling van 0,9 fte. 

Voor één jaar vrijstelling te verlenen voor de woonplaatsvereiste. 

Hoogachtend, 

de griffier 

drs. E.P.M. van der Meer R n Belt, MBA 
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