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Onderwerp
Benoeming wethouder en urenverdeling college

Steenbergen; 9 mei 2019

Aan de raad,

1. Inleiding
Vanwege de vorming van de coalitie bestaande uit de partijen Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA
wordt aan uw raad voorgesteld een nieuwe wethouder te benoemen. Vanuit de
coalitieonderhandelingen wordt namens de fractie van de Volkspartij de heer W.L.C. Knop
voorgedragen. Daarbij wordt voorgesteld de samenstelling van de reeds zittende wethouders te
handhaven. Uit de coalitieonderhandelingen wordt aan uw raad wel voorgesteld de verdeling van de
uren opnieuw te verdelen.

2. Achtergrond
De gemeenteraad is gelet op artikel 35 van de Gemeentewet bevoegd raadsleden te benoemen. De
gemeenteraad neemt tevens, volgens artikel 36 van de Gemeentewet, een besluit over het aantal
wethouders en de verdeling van de uren binnen het college; dus over het aantal fte.
In de Gemeentewet is 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 deze tijdbestedingsnorm volledig
te benutten en opnieuw te verdelen over de wethouders.

3. Overwegingen
De maximale tijdsbestedingsnorm voor wethouders in de gemeente Steenbergen is 3,8 fte.
Aan u wordt voorgesteld deze norm als volgt te verdelen:
1.

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

2.

de heer W.L.C. Knop (0,8 fte);

3.

de heerj. Krook (1,0 fte);

4.

mevrouw E.M.J. Prent (1,0 fte).

Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl

BM1902193

4. Middelen
n.v.t.

5. Risico's
n.v.t.
6. Communicatie/Aanpak
Er vindt een schríftelijke stemming plaats over de benoeming van de kandidaat wethouder, zoals is
bepaald in artikel 31 van de Gemeentewet en in het Reglement van orde vanaf artikel 24.

7. Voorstel
U wordt voorgesteld door middel van schríftelijke stemming de heer W.L.C. Knop te benoemen tot
wethouder en de urenverdeling van het cottege vast te stellen.
Hoogachtend,

drs. E.P.M. van der Meer
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