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BIJLAGE   Relevante artikelen Gemeentewet m.b.t. collegevorming 

Artikel 34 

1. de burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en 

wethouders 

2. de burgemeester is voorzitter van het college. 

 

Artikel 35 

1. de raad benoemt de wethouders. 

2. de burgemeester wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de collegeonderhandelingen. 

Hij wordt dan in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over voorstellen ten behoeve van 

het collegeprogramma kenbaar te maken. 

 

Artikel 36 

1. het aantal wethouders bedraagt ten hoogste twintig procent van het aantal raadsleden, met 

dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders zullen zijn. 

2. In gemeenten waar het wethouderschap een volledige betrekking is kan de raad besluiten 

dat een of meer van die betrekkingen in deeltijd wordt uitgeoefend. 

3. indien het tweede lid toepassing bedraagt, in afwijking van het eerste lid, het aantal 

wethouders ten hoogste vijfentwintig procent van het aantal raadsleden, met dien verstande 

dat de tijdsbestedingnorm van de wethouders gezamenlijk ten hoogste tien procent meer 

bedraagt dan de tijdsbestedingnorm van de wethouders gezamenlijk zou hebben bedragen 

indien het tweede lid geen toepassing had gevonden. 

4. indien het tweedelid toepassing vindt, stelt de raad bij de benoeming van de wethouders de 

tijdsbestedingnorm van elke wethouder vast. 

5. bij de berekening van het maximale aantal wethouders, bedoeld in het eerste en het derde 

lid, wordt afgerond tot het dichtst bijgelegen gehele getal. 

Artikel 37 

De benoeming van de wethouders na de verkiezing van de leden van de raad vindt plaats in en 

vergadering van de raad in nieuwe samenstelling. 

 

Artikel 38 

In het geval van artikel 37 gaat de benoeming van degene die zijn benoeming tot wethouder heeft 

aangenomen, in op het tijdstip waarop ten minste de helft van het met inachtneming van artikel 36 

bepaalde aantal wethouders zijn benoeming heeft aangenomen of, indien de aanneming van de 

benoeming op een later tijdstip plaatsvindt, op dat tijdstip. 
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Artikel 42 

1. na de verkiezing van de leden van de raad treden de wethouders af op het moment dat de 

raad tenminste de helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal 

wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. 

2. indien zoveel wethouders hun  ontslag indienen of worden ontslagen dat niet ten minste de 

helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal wethouders in functie is, 

treedt de burgemeester in de plaats van het college totdat dit wel het geval is. 

 

 

 

 

 

 


