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Aan de raad,

1. Inleiding
De partijen Gewoon Lokaal!, VVD en Progressief Samen hebben na een periode van formatie 
besloten om samen als coalitie verder te gaan. U heeft kennis kunnen nemen van de uitkomsten 
van de onderhandelingen en de commissie onderzoek geloofsbrieven heeft verslag uitgebracht van 
het onderzoek naar de kandidaat wethouders.

2. Achtergrond
De fracties van Gewoon Lokaal!, WD en Progressief Samen stellen voor om de onderstaande 
personen (op alfabetische volgorde) te benoemen tot wethouders van de gemeente Steenbergen 
voor de periode 2022-2026:

« De heer N. (Nadir) Baali (1,0 fte);
» De heer C.A.A.M. (Kees) Gommeren (0,9 fte);
« Mevrouw E.M.J. (Esther) Prent (1,0 fte);
« De heer M.H.H.I. Remery (1,0 fte).

3. Overwegingen
Volgens artikel 35 Gemeentewet is het aan de raad om de wethouders te benoemen. De benoeming 
vindt plaats volgens de door het reglement 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, dus in 
totaal vier. Met inachtneming van deze artikelen kan de raad een college benoemen van vier voltijd 
wethouders met een maximale tijdbestedingsnorm van 4,0 fte. De coalitiepartijen stellen u voor vier 
wethouders te benoemen met een tijdbestedingsnorm van 3,9 fte.
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4. Middelen
n.v.t.

5. Duurzaamheid
n.v.t.

6. Risico's
n.v.t.

7. Communicatie/Aanpak
Na de verklaring van de commissie onderzoek geloofsbrieven vindt er een schríftelijke stemming 
plaats over de benoeming van de kandidaten, zoals is bepaald in artikel 13 en 31 van de 
Gemeentewet. De kandidaat wethouder kan aan deze stemming deelnemen. Op het moment dat de 
kandidaat met meerderheid van stemmen is benoemd en deze functie aanvaardt, is er sprake van 
een onverenigbare functie en vervalt het lidmaatschap van de gemeenteraad. 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

8. Voorstel
U wordt voorgesteld het aantal wethouders en de tijdbestedingsnorm vast te stellen en door middel 
van schríftelijke stemming te benoemen de heer N. Baali (1,0 fte), de heer C.A.A.M. Gommeren (0,9
fte), mevrouw E.M.J. Prent (1,0 fte) en de hei 
wethouders van de gemeente Steenbergen.

H.H.I. Remery (1,0 fte) te benoemen tot

de griffier, de voorzitter,
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