
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L172230

Datum raadsvergadering: 26 april 2018

Portefeuillehouder: Raad

Onderwerp: Benoeming wethouders

Voorstel 
De onderhandelaars van CDA, VVD en GroenLinks-PvdA stellen u voor: 

 drie fulltime wethouders te benoemen voor de bestuursperiode 2018-2022;
 de heren W.R. Vos, P.J. Kiel en H.A.W. van Beurden voor de bestuursperiode 2018-

2022 te benoemen als wethouders van de gemeente Leusden.

Aanleiding
Op 26 maart 2018 heeft de CDA-fractie in een openbaar duidingsdebat de opdracht gegeven 
aan de heer Van Os om als informateur de mogelijkheid te onderzoeken van een krachtig en 
stabiel college dat op een breed draagvlak mag rekenen in de raad en programmatische 
overeenstemming vindt op tenminste de volgende punten:
- Duurzaamheid
- Zorg
- Ruimtelijke visie
- Financiën
Op 10 april rapporteerde informateur Van Os in een openbare vergadering aan de raad over 
zijn afsluitende bevindingen. Hierna hebben CDA, VVD en GL-PvdA het formatieproces 
verder opgepakt, om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen onder leiding van de 
heer Vos als formateur.
Op 19 april heeft de heer Vos zijn voorgangs-/eindrapportage verstrekt aan de raad in een 
openbare vergadering.
De fractie van CDA stelt voor om tot wethouder te benoemen: de heer W.R. Vos. 
De fractie van VVD stelt voor om tot wethouder te benoemen: de heer P.J. Kiel. 
De fractie van GroenLinks-PvdA stelt voor om tot wethouder te benoemen: de heer H.A.W. van 
Beurden. 

Argumenten
2.1 De gemeenteraad benoemt wethouders 
Artikel 35 van de gemeentewet stelt dat de raad de wethouders benoemt. 
Artikel 36 geeft de raad de vrijheid om zelf het aantal wethouders te bepalen dat hij wil 
benomen. In Leusden wordt als regel gehanteerd dat wethouder een fulltime aanstelling 
krijgen. 
Artikel 8 van de Verordening raadswerk 2018 stelt dat de raad een commissie instelt die 
onderzoekt of de kandidaat-wethouders voldoen aan de vereisten van de  artikelen 36a, 36b, 
41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de Gemeentewet en vervolgens 
advies uitbrengt aan de raad. 

De commissie geloofsbrieven wethouders komt bijeen op 26 april a.s. Het advies van de 
commissie zal na de zitting worden toegevoegd aan de stukken. 
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2.2 Integriteitstoets kandidaat wethouders
In overleg met de burgemeester is het bureau Governance & Integrity Nederland verzocht  
om de integriteitstoets voor de kandidaat-wethouders uit te voeren. Deze valt uiteen in twee 
tijdsvakken: voorafgaand aan de benoeming en na benoeming. 
Voorafgaand aan de benoeming van kandidaat-wethouders wordt een benoemingstoets 
afgenomen. Hieruit volgt een advies over benoembaarheid van de kandidaat-wethouder.
Nadat de wethouders zijn benoemd, volgt een persoonlijk risicoprofielgesprek. Dit is een 
preventief instrument dat een wethouder/bestuurder de mogelijkheid biedt om zich een 
helder beeld te vormen van de eigen risico’s en kwetsbaarheden.

Financiën
De wethouders ontvangen voor hun taakuitoefening een bezoldiging volgens de 
Rechtspositieregeling wethouders.

Aanpak
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen dienen de benoemde wethouders in de
vergadering van de raad, in handen van de voorzitter de eed ( verklaring en belofte ) af te
leggen. 

De raad van de gemeente Leusden,

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter

Bijlagen:
- Coalitieakkoord 
- Advies commissie geloofsbrieven van de gemeenteraad – volgt na zitting 26-4. 
- Advies benoembaarheid Governance & Integrity Nederland – ter inzage bij griffie
- Geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders – ter inzage bij griffie
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

gelet op artikel 35 Gemeentewet en de voordrachten van de fracties van CDA, VVD en  
GroenLinks-PvdA;

b e s l u i t :
 drie fulltime wethouders te benoemen voor de bestuursperiode 2018-2022;
 de heren W.R. Vos, P.J. Kiel en H.A.W. van Beurden voor de bestuursperiode 

2018-2022 te benoemen als wethouders van de gemeente Leusden.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 26 april 2018

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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