
Raadsvoorstel

Zaaknummer L279468
Datum raadsvergadering 2 september 2021
Portefeuillehouder Burgemeester

Onderwerp Benoeming wethouder gemeente Leusden

Voorstel
Overeenkomstig de door de fractie GroenLinks-PvdA gedane voordracht: 

Mevrouw Fenneke van der Vegte (GroenLinks-PvdA) te benoemen tot wethouder 
van de gemeente Leusden (1.0 fte). 

Aanleiding
De heer Erik van Beurden heeft op 15 juni ’21 aangekondigd dat hij per 1 september 2021 
zijn werkzaamheden als wethouder zal neerleggen. 
De fractie GroenLinks-PvdA draagt mevrouw Fenneke van der Vegte voor als kandidaat 
wethouder (1,0 fte). Hierover is op 6 juli een brief en een persbericht verspreid. 

Beoogd resultaat
Een college van burgemeester en wethouders dat het vertrouwen geniet van de 
gemeenteraad.

Argumenten
1. De raad benoemt wethouders

In hoofdstuk III van de Gemeentewet zijn de inhoudelijke bepalingen geregeld m.b.t. het 
college van burgemeester en wethouders. In het bijzonder is artikel 35, lid 1 relevant, waarin 
staat dat de raad de wethouders benoemt.

2. De raad toetst voorgedragen wethouders 
Een raadscommissie ‘onderzoek geloofsbrieven’ onderzoekt en rapporteert aan de 
gemeenteraad of de kandidaat-wethouder aan de wettelijke vereisten voldoet. Er is van de 
kandidaat een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd. 
Verder heeft er een screening door het bureau Governance & Integrity plaatsgevonden, 
conform landelijke regelgeving.

3. Vrijwillig ontslag 
Een wethouder kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan 
de raad. Het ontslag van de heer Van Beurden gaat in 1 maand na de dag van ontslagname, 
of zoveel eerder als een opvolger is benoemd.
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Planning
Nadat de raad heeft besloten over de benoeming moet de kandidaat wethouder (binnen 10 
dagen) aan de raad mededelen of zij de benoeming aanvaardt. De voorzitter van de raad zal 
deze vraag ter vergadering voorleggen aan de gemeenteraad. 
Tenslotte legt de wethouder in handen van de voorzitter de in artikel 41a Gemeentewet 
voorgeschreven eed of verklaring en belofte af.

Bijlagen
- Ontslagbrief wethouder dhr. Van Beurden, dd. 15 juni 2021
- Persbericht met voordracht mw. Van der Vegte, dd. 6 juli 2021
- Geloofsbrieven, beschikbaar bij griffie
- Integriteitstoets kandidaat wethouder door G&I, beschikbaar bij griffie. 

Namens de gemeenteraad,

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

L255817 2



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Gelezen het voorstel van burgemeester en griffier van 4 augustus 2021, nummer: L279468;
Gelet op de Gemeentewet
- de artikelen 35, 36a, 10 en 41a Gemeentewet (benoembaarheidsvereisten)
- de artikelen 41b en 12 Gemeentewet (nevenfuncties)
- artikel 36b Gemeentewet (onverenigbare functies)
- de artikelen 41c, 15 en 46 Gemeentewet (onverenigbare of verboden handelingen)

b e s l u i t:
Mevrouw Fenneke van der Vegte (GroenLinks-PvdA) te benoemen tot wethouder van de 
gemeente Leusden (1.0 fte).

Besloten in de openbare raadsvergadering van 2 september 2021.

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