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Onderwerp

Benoeming wethouders.

Steenbergen; 30 mei 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
De partijen Gewoon Lokaal!, VVD en CDA hebben na een periode van informatie besloten om samen als 

coalitie verder te gaan. Op 24 mei 2018 is uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van de 
coalitieonderhandelingen en zijn de namen van de kandidaat wethouders bekendgemaakt. U wordt 

gevraagd de kandidaten te benoemen.

2. Achtergrond
De fracties van Gewoon Lokaal!, VVD en CDA stellen voor om de onderstaande personen te benoemen 

tot wethouder van de gemeente Steenbergen voor de periode 2018-2022:

1. mevrouw W.A.M. (Wilma) Baartmans (0,9 fte);

2. de heer J. (Koos) Krook (0,8 fte);

3. mevrouw P.W.A. (Petra) Lepolder (0,9 fte);

4. mevrouw E.M.J. (Esther) Prent (0,8 fte).

3. Overwegingen
In artikel 35 van de Gemeentewet is bepaald dat het aan de raad is om wethouders te benoemen. De 

benoeming van wethouders vindt plaats volgens de in het Reglement van orde vastgestelde procedure. 

De door uw raad benoemde commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de vereiste stukken onderzocht 

en u in kennis gesteld van de uitkomsten van dit onderzoek.

Daarnaast wordt in artikel 36 van de Gemeentewet vastgelegd dat het aan de raad is om binnen het 

wettelijk kader het aantal wethouders te bepalen. De Gemeentewet bepaalt dat het aantal wethouders 

ten hoogste twintig procent van het aantal raadsleden bedraagt, waarbij het aantal van het maximaal 

aantal wethouders wordt afgerond naar het dichtsbijgelegen gehele getal. Met inachtneming van deze 

artikelen kan de raad een college benoemen vier wethouders met een maximale tijdbestedingsnorm 

van 3,8 fte. De coalitiepartijen stellen u voor vier wethouders te benoemen met een 

tijdbestedingsnorm van 3,4 fte.

4. Middelen
Ter inzage ligt:



n.v.t.

5. Risico's
n.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
Er vindt een schríftelijke stemming plaats over de benoeming van de kandidaten, zoals is bepaald in 

artikel 31 van de Gemeentewet en in het Reglement van orde vanaf artikel 32. De benoemde wethouder 

neemt al dan niet de benoeming aan. Indien de nieuw benoemde wethouder lid is van de gemeenteraad 

dient de wethouder als raadslid ontslag te nemen. Daarna kan de opvolger in de raad worden benoemd.

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen dienen de benoemde wethouders in de vergadering van de 

raad, in handen van de voorzitter de eed of verklaring en belofte af te leggen, zoals is bepaald in artikel 

41a van de Gemeentewet.

7. Voorstel
U wordt voorgesteld het aantal wethouders en de tijdbestedingsnorm vast te stellen en door middel van 

schriftelijke stemming te benoemen mevrouw W.A.M. Baartmans (0,9 fte), de heer J. Krook (0,8 fte), 

mevrouw P.W.A. Lepolder (0,8 fte) en mevrouw E.M.J. Prent (0,8 fte) te benoemen tot wethouders van 

de gemeente Steenbergen.

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester,

n Belt, MBAdrs. E.P.M. van der Meer R.P. va
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