
Raadsvoorstel

Status:  Besluitvormend

Agendapunt: 4

Onderwerp: Benoeming wethouders

Datum: 25 mei 2022

Portefeuillehouder: I.G.J. Haarman (Gemeentebelangen)
E. Ruitenberg (CDA)

Decosnummer: 1453

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

Voorstel:
Te benoemen tot wethouder:

 Dhr. A. Schuurman (voltijds, 1 fte)
 Dhr. drs. J.W. Uitslag (voltijds, 1 fte)
 Mw. A.J. Ramerman (deeltijd, 0,8 fte)
 Dhr. drs. R.W.J. van Leeuwen (deeltijd, 0,8 fte)
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Inleiding: 
Op 14, 15 en 16 maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Op basis van deze 
verkiezingsuitslag zijn onder leiding van informateur Roland Kip constructieve gesprekken gevoerd 
met alle partijen over de belangrijkste thema’s voor Dalfsen in de komende perioden en welke 
politieke partijen met elkaar kunnen gaan samenwerken. Na de informatieronde heeft hij het advies 
gegeven om eerst een coalitie tussen de fracties van Gemeentebelangen en CDA te onderzoeken. 
Samen kunnen deze fracties rekenen op een meerderheid van 14 zetels, waarmee ook de continuïteit 
van bestuur gewaarborgd wordt. De onderhandelingen tussen deze twee partijen zijn succesvol 
afgerond en hebben geleid tot een nieuw coalitieakkoord ‘Veel te doen in Dalfsen’. Daarnaast hebben 
partijen overeenstemming bereikt over het aantal en de beoogd wethouders.

Argumenten:
Wethouders noodzakelijk om uitvoering te geven aan de raadsagenda en het coalitieakkoord
Op grond van artikelen 35 en 36 van de Gemeentewet dient de raad de wethouders te benoemen en 
daarbij de tijdsbestedingsnorm voor iedere wethouder aan te geven. De wethouders 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. 

De kandidaten voldoen 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). Naast de wettelijke 
eisen geldt dat wethouders zich dienen te houden aan de gedragscode integriteit. Conform de 
aanbevolen ‘Basisscan Integriteit’ heeft de burgemeester met alle kandidaat-wethouders gesprekken 
gevoerd in het kader van een risicoanalyse. Uit deze gesprekken zijn geen aandachtspunten naar 
voren gekomen die aan een benoeming in de weg staan. 

Op grond van het reglement van orde van de raad onderzoekt de commissie voor het onderzoek naar 
de geloofsbrieven of de te benoemen wethouders voldoen aan de wettelijke eisen. De commissie 
ontvangt ook van de burgemeester een verslag op hoofdlijnen over de door haar gevoerde 
gesprekken. De commissie brengt verslag uit aan de raad. 

Benoeming gaat in na aanvaarding
De benoeming gaat in op het moment dat de raad de kandidaten heeft benoemd. Zij leggen daarbij de 
eed of verklaring en belofte af. De wethouders delen de raad uiterlijk op de tiende dag na de 
kennisgeving van hun benoeming mee of zij de benoeming aannemen. 

Kanttekeningen en alternatieven:
De raad kan besluiten tot het benoemen van anderen tot wethouder (daardoor is het ook toegestaan 
dat de kandidaten in hun hoedanigheid als raadslid meestemmen). Als de raad anderen zou willen 
benoemen, dient wel een onderzoek plaats te vinden naar de geloofsbrieven. 

Financiële dekking:
De benoeming van 4 wethouders voor in totaal 3,6 fte betekent dat extra budget nodig is. Dit wordt 
meegenomen in de verschillende planning en controldocumenten.

Communicatie:
De benoeming zal worden gepubliceerd in KernPunten.

Vervolg:
Geen.

Bijlagen:
Geen.

Fractievoorzitters van Gemeentebelangen en het CDA,

I.G.J. Haarman E. Ruitenberg
Gemeentebelangen CDA



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de fractievoorzitters van Gemeentebelangen en CDA;

overwegende dat in de benoeming van wethouders dient te worden voorzien;

gehoord het verslag van de commissie van het onderzoek naar de geloofsbrieven;

gelet op artikelen 35 en 36 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Te benoemen tot wethouder:
 Dhr. A. Schuurman (voltijds, 1 fte)
 Dhr. drs. J.W. Uitslag (voltijds, 1 fte)
 Mw. A.J. Ramerman (deeltijd, 0,8 fte)
 Dhr. drs. R.W.J. van Leeuwen (deeltijd, 0,8 fte)

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 1 juni 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


