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Onderwerp
Benoeming en beëdiging wethouders West Betuwe

Beslispunten
1. Overgaan tot het instellen van een commissie voor de onderzoek geloofsbrieven 

kandidaat-wethouders.
2. Openbaar  maken  van  de  onderzoeksresultaten  geloofsbrieven  door  de 

onderzoekscommissie.
3. Benoeming en beëdiging wethouders (zo nodig na eventuele stemming).

Inleiding
In verband met de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 
per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe zijn er op 21 november 2018 
verkiezingen gehouden.
Die verkiezingen hebben ertoe geleid dat er op 2 januari 2019 een nieuwe 
gemeenteraad voor West Betuwe is geïnstalleerd van 31 leden.
Conform het bepaalde in artikel 37 van de Gemeentewet, geschiedt de benoeming en 
beëdiging van wethouders door de raad in nieuwe samenstelling, eerst nadat de 
geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders zijn onderzocht en in orde bevonden door 
een onderzoekscommissie, die gekozen is vanuit de gemeenteraad.

Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Benoeming  en  beëdiging  van  wethouders  ter  completering  van  het  college  van 
burgemeester en wethouders (artikel 34 Gemeentewet).

Argumenten
1. De raad stelt een commissie onderzoek geloofsbrieven in, die onderzoekt of de 

kandidaat-wethouder voldoet aan de vereisten, conform het bepaalde in het 
Reglement van orde politieke avond gemeente West Betuwe 2019, artikel 9a lid 6 
en lid 1. Deze commissie bestaat uit 3 leden.

2. De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven en na 
kennisneming van de uitkomst van de risicoanalyse integriteit, verslag uit aan de 
raad van haar bevindingen en doet een voorstel voor een besluit, RvO artikel 9a 
lid 2.
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3. Op voorstel van de commissie geloofsbrieven (eventueel na stemming) benoemt 
de raad de wethouders, waarna deze door de voorzitter zullen worden beëdigd.

Kanttekeningen
Artikel 36 Gemeentewet bepaald dat het aantal wethouders ten hoogste 20% van het 
aantal raadsleden bedraagt, met dien verstande dat er niet minder dan twee 
wethouders zullen zijn (lid 1). Voor West Betuwe betekent dit maximaal 6 wethouders.
In gemeenten waar het wethouderschap een volledige betrekking is kan de raad 
besluiten dat één of meer van die betrekkingen in deeltijd worden uitgeoefend (lid 2). 
Indien het 2e lid toepassing vindt bedraagt, in afwijking van het 1e lid, het aantal 
wethouders ten hoogste 25% van het aantal raadsleden, met dien verstande dat de 
tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk ten hoogste 10% meer bedraagt 
dan de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk zou hebben bedragen 
indien het 2e lid geen toepassing had gevonden (lid 3). Voor West Betuwe betekent dit 
maximaal 8 wethouders met een gezamenlijke tijdsbestedingsnorm van 6.6 Fte.
Indien het 2e lid toepassing vindt, stelt de raad bij de benoeming van de wethouders de 
tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vast (lid 4).
 Bij de berekening van het maximale aantal wethouders, bedoeld in het 1e en het 3e lid, 
wordt afgerond tot het dichtstbijgelegen gehele getal (lid 5).

Duurzaamheid
-
Financiën
Bezoldiging en tegemoetkoming in de onkosten vindt plaats conform het bepaalde in het 
Rechtspositiebesluit wethouders en de vastgestelde Verordening voorzieningen 
wethouders, voortkomend uit de bepalingen in de jaarlijkse circulaire van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Uitvoering
-
Planning
-
Evaluatie
-
Communicatie
Er zal mededeling worden gedaan van de benoeming in de gemeentelijke publicatie in 
het Weekblad West Betuwe. Daarnaast zullen de benoemde wethouders worden 
opgenomen in het Raadsinformatiesysteem en zijn daarna als zodanig bereikbaar voor 
de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen voor contact.

De gemeenteraad van West Betuwe,
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A.J. van den Brink, H.W.C.G. Keereweer,                                                                 
griffier  burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de griffier;

gelet op het bepaalde in de artikelen 35, 36 en 37 Gemeentewet;  

besluit:

1. over te gaan tot de instelling van een commissie onderzoek geloofsbrieven, 
bestaande uit 3 leden vanuit de gemeenteraad;

2. tot het openbaar maken van de onderzoeksresultaten geloofsbrieven door de 
onderzoekscommissie;

3. tot benoeming en beëdiging van onderstaande wethouders voor de periode 2019-
2022:

Nr. Naam Woonplaats Tijdbestedingsno
rm

1. dhr. A. van Maanen Geldermalsen 1,0 fte
2. Dhr. E.R. Goossens Meteren 1,0 fte
3. Dhr. G. van Bezooijen Herwijnen 1,0 fte
4. Mw. J.H. Hartman Hedel 1,0 fte
5. Dhr. R.T. Stappershoef Rhenoy 0,88 fte

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 29 januari 2019, nummer 38

De griffier                                    De voorzitter
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