Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

3

Onderwerp:

Benoeming wethouder Schuurman

Datum:

9 november 2017

Portefeuillehouder:

drs. H.C.P. Noten

Decosnummer:

688

Informant:

drs. J. Leegwater
j.leegwater@dalfsen.nl
(0529) 488 230

Voorstel:
Dhr. A. Schuurman te benoemen tot wethouder in volledige betrekking per 1 december 2017.
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Inleiding:
Wethouder en loco-burgemeester Klaas Agricola is per 1 december 2017 benoemd als burgemeester
van de gemeente Dantumadeel. In verband met deze benoeming heeft hij ontslag genomen als
wethouder in Dalfsen. Daarmee ontstaat een vacature waarin moet worden voorzien, tenzij de raad
bepaalt het aantal wethouders te verminderen. De fractie van Gemeentebelangen kandideert
dhr. A. Schuurman voor deze functie. Dit wordt ondersteund door de coalitiepartner CDA.
Argumenten:
Wethouders noodzakelijk om uitvoer te geven aan het raadsdocument en coalitiedocument
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet dient de raad de wethouders te benoemen. Zij vormen
samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Als zodanig zijn zij
verantwoordelijk als dagelijks bestuur voor de uitvoering van de gemaakte afspraken.
Ontslag wethouder Agricola
Wethouder Agricola heeft in zijn ontslagbrief aangegeven ontslag te nemen per 1 december 2017, de
datum van zijn benoeming tot burgemeester. Het gaat immers om betrekkingen die niet verenigbaar
zijn. Dit volgt uit artikelen 36b en 47 van de Gemeentewet.
De kandidaat voldoet aan de gestelde eisen
In de Gemeentewet zijn vereisten opgenomen in artikelen 36a (ingezetenschap, leeftijd en kiesrecht),
36b (openbare betrekkingen), 41b (nevenfuncties) en 41c (verboden handelingen). Ter vergadering
zal de raad op voorstel van de voorzitter een commissie voor het onderzoek naar deze geloofsbrieven
instellen. De commissie onderzoekt of de te benoemen wethouder voldoet aan de wettelijke eisen en
brengt verslag uit aan de raad.
Aanvaarding van benoeming is noodzakelijk
Het wethouderschap gaat in op het moment dat de raad de kandidaat heeft benoemd en de
wethouder de raad heeft laten weten deze benoeming aan te nemen.
Gevolgen samenstelling rekenkamercommissie
Bij aanvaarding van de benoeming vervalt het raadslidmaatschap van dhr. Schuurman van
rechtswege. Daarmee vervalt ook zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie (RKC). Omdat de
RKC geen onderzoeken meer zal uitvoeren in de huidige raadsperiode, heeft de RKC aangegeven dat
deze vacature niet meer opgevuld hoeft te worden in deze periode.
Alternatieven:
De raad kan besluiten tot het benoemen van anderen tot wethouder. Als de raad anderen zou willen
benoemen, dient wel een onderzoek plaats te vinden naar de geloofsbrieven.
Financiële dekking:
Valt binnen de begroting.
Communicatie:
De benoeming zal worden gepubliceerd in KernPunten.
Vervolg:
Geen.
Bijlagen:
Geen.
Fractievoorzitters van Gemeentebelangen en het CDA,
J.G.J. Ramaker
Gemeentebelangen

mw. A.J. Ramerman
CDA

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van dhr. Ramaker en mw. Ramerman;
overwegende dat in de benoeming van de wethouder dient te worden voorzien;
gehoord het verslag van de commissie van het onderzoek naar de geloofsbrieven;
gelet op artikel 35 van de Gemeentewet;
besluit:

te benoemen tot wethouder in volledige betrekking per 1 december 2017:
- Dhr. A. Schuurman
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 30 november
2017.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

