
Raadsvragen VVD, Opvolging wethouder Von Martels, Raad 27 maart 2017 
 
Vorige week hebben de Tweede Kamerverkiezingen voor Dalfsen een mooi resultaat 
opgeleverd: er zijn maar liefst 2 volksvertegenwoordigers gekozen, Malik Azmani namens de 
VVD en Maurits von Martels namens het CDA. 
 
Ik doe even de aanname dat de heer Von Martels per direct weg is als wethouder. Het 
gevolg hiervan is dat we als gemeente even tijdelijk met een probleem zitten, we hebben 
een nieuwe wethouder nodig. Mijn vraag is hoe het proces verloopt (kunt u daar iets over 
zeggen of is dat nu nog te vroeg), wanneer we een naam kunnen verwachten en op welke 
datum u verwacht dat we de nieuwe wethouder kunnen feliciteren met zijn of haar 
benoeming. Een bijkomende vraag is of deze tijdsspanne (tot aan de beëdiging van de 
nieuwe wethouder) nog gevolgen heeft voor geagendeerde onderwerpen of worden deze 
tijdelijk ondergebracht bij een van de andere wethouders (zo ja, bij wie). 
 
Gerrit Jan Veldhuis 
Fractievoorzitter VVD Dalfsen 
 
 
 
Beantwoording door burgemeester Noten 
 
Laat ik beginnen met de allereerste opmerking die u maakte. Dhr. von Martels heeft vandaag pas zijn 
ontslag ingediend. Dat is ook logisch want hij heeft de feitelijke toelating en beëdiging afgewacht 
alvorens hij zijn ontslag zou indienen. Dat betekent dat het onbeleefd zou zijn geweest om hem te 
vervangen voordat hij zijn ontslag zou indienen, zeker gezien het feit dat het een fijne wethouder en 
een fijne collega is geweest.  
 
Dhr. von Martels blijft ook nog wethouder totdat zijn opvolger benoemd is, met een uiterlijke datum 
van 28 april 2017. Als de nieuwe wethouder eerder is benoemd, gaat het ontslag eerder in. De 
vervanging is van belang. Strikt formeel maakt dhr. von Martels nog deel uit van het college. Hij 
vervangt ook nog steeds in de piketregeling. Het is ook niet zo dat hij al zijn activiteiten al beëindigd 
heeft. Hij heeft het de komende tijd in de Kamer nog rustig, dus hij blijft nog een aantal zaken doen.  
 
Dat maakt ook zijn vervanging in het college relatief eenvoudig. Het speelt op dit moment niet. 
Inhoudelijk waar hij het niet kan doen, doe ik dat danwel de andere portefeuillehouders die ook mij 
ondersteunen. Dat zijn de formele afspraken. Het loopt heel goed.  
 
Laatste punt: er zijn allerlei wettelijke vereisten voor de benoeming van een wethouder en die we 
graag zorgvuldig vasthouden. Dat begint met het ontslag, er moet een vacature zijn. Daarnaast zijn er 
ook termijnen, ook in onze eigen reglementen, met betrekking tot bekendmaking en uitschrijven van 
een vergadering. De burgemeester brengt ook advies uit aan de partijen. De vraag wanneer is een 
vraag die ik niet kan beantwoorden.  
  
  



Beantwoording door Jan Uitslag (fractievoorzitter CDA) 
 
Laat ik beginnen met ook van deze plek onze (oud)wethouder Maurits van harte te feliciteren namens 
de CDA-fractie. Ook al laat hij ons met een vacature achter, het is hem van harte gegund. Ook een 
felicitatie aan de inwoners van Dalfsen die twee goede vertegenwoordigers in de 2e kamer weten. 
 
Voor wat betreft procedure. We zouden het CDA niet zijn als we niet vooruit hadden gedacht. Maar 
eerlijk is eerlijk, ook wij waren verrast toen vrijdags bekend werd dat er voldoende voorkeurstemmen 
waren gehaald. Er stond dus nog geen kandidaat klaar om direct benoemd te worden. 
 
Een korte schets wat daar allemaal bij komt kijken: de fractie beslist uiteindelijk wie namens hen de 
wethouder mag worden. Daar aan voorafgaand vindt intensief overleg plaats met het bestuur. Ook is 
afstemming nodig met de coalitiepartner; de coalitie is per slot van rekening gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de wethouders. Voeg daarbij de volle agenda's van betrokkenen en u begrijpt 
vast dat we nog niet zover zijn. Ik spreek wel de hoop uit dat u niet zo heel lang meer hoeft te 
wachten. Uw wachten wordt beloond. 
 
Overigens, u hoeft met dergelijke vragen niet te wachten tot een raadsvergadering. Dat duurt nog zo 
lang. U kunt me gerust eens aanschieten, mailen of bellen. 


