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Registratienr.

Domein Burger en Bestuur
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Samenvatting
Door het tussentijdse vertrek van wethouder A.S. Groot is er een vacature ontstaan in het college.
Voorts is gebleken dat de fracties van het CDA en de PvdA geen vertrouwen meer hebben in
hernieuwde afspraken met de VVD. Een en ander heeft geleid tot een nieuwe coalitie met de fractie
van Wens4U en een addendum op het coalitieakkoord (zie bijlage). De fractie van de PvdA heeft de
heer J.S.C. van Dijk voorgedragen om de ontstane vacature in te vullen. Het voorstel is de heer J.S.C.
van Dijk te benoemen tot wethouder van de gemeente Schagen. Het betreft een deeltijdfunctie van
50%.

Waarom dit voorstel
Op grond van de Gemeentewet artikel 35 lid 1 benoemt de raad de wethouder. Met een
benoemingsbesluit voor de heer J.S.C. van Dijk geeft uw raad invulling aan de ontstane vacature van
wethouder in de gemeente Schagen.

Kaders
Woonplaatsvereiste:
De heer J.S.C. van Dijk is (momenteel) niet woonachtig in de gemeente Schagen. Op grond van
artikel 36a van de Gemeentewet kan de gemeenteraad voor de duur van één jaar ontheffing
verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met
een periode van maximaal een jaar, worden verlengd. Een verzoek tot ontheffing treeft u als bijlage
aan.
Tijdsbestedingsnorm:
De tijdsbestedingnorm voor de heer J.S.C. van Dijk vast te stellen op 50%.

Onderzoek geloofsbrieven
Bij de benoeming van een nieuwe wethouder stelt de raad op grond van artikel 6 van het Reglement
van Orde een commissie in bestaande uit drie leden van de raad. De commissie onderzoekt de
geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw te benoemen wethouder.
Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft de commissie, bestaande uit de raadsleden F. Teerink
(DNA), J.F. Bas, (D66) en H. de Ruiter (Jess), de geloofsbrieven van de heer J.S.C. van Dijk onderzocht.
Nadat de commissie haar advies heeft uitgesproken zal stemming plaatsvinden over de
voorgedragen kandidaat.
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Aangezien het een stemming over personen betreft, vindt over het voorstel schriftelijke stemming
plaats.

Financiële gevolgen
De wethouder ontvangt voor zijn taakuitoefening een bezoldiging volgens de Rechtspositieregeling
wethouders.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Griffier,

Voorzitter,

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
voordracht wethouder door PvdA;
addendum coalitieakkoord helder, realistisch en duurzaam;
verzoek ontheffing ingezeten vereiste.
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van de griffier d.d. 8 maart 2016, nr. ;
gelet op het bepaalde in de artikelen 31, 35, 36a, 36b, 39, 40, 41a, 41b Gemeentewet;

besluit:
1.

De heer J.S.C. van Dijk per 22 maart 2016 te benoemen als wethouder;

2.

Van deze wethouder de tijdsbestedingsnorm vast te stellen op 50%;

3.

Bij benoeming, de heer J.S.C. van Dijk voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van
het vereiste van ingezetenschap.

Aldus besloten in de vergadering van: 22 maart 2016.

De raad van de gemeente Schagen,
griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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