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  Raadsvergadering van 30 september 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Relatie met: 14.110937 en 14.111045  

29 augustus 2014 

E. Zwagerman 

0224 – 210 515 

Benoeming wethouder A.S. Groot 

Domein Burger en Bestuur 

14.110586 

 

 

Samenvatting 

Van wege het tussentijds vertrek van wethouder J. Bouwes is er een vacature ontstaan in het college. 

De fractie van de VVD heeft de heer A.S. Groot voorgedragen als zijn opvolger. 

Uw raad besluit over de benoeming van wethouders. Een benoemingsbesluit wordt genomen, nadat 

eerst is vastgesteld of de beoogd wethouder voldoet aan de wettelijke vereisten voor het 

wethouderschap. 

 

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 J. Komen 

(SP), M.C.M. Mulder-Keij (Seniorenpartij Schagen) en H. de Ruiter (Jess), de geloofsbrieven van de 

heer A.S. Groot onderzocht. Over de uitslag van dit onderzoek doet de commissie in uw vergadering 

van 30 september 2014 verslag.  

 

Voorgesteld besluit 

De heer A.S. Groot  te benoemen tot wethouder van de gemeente Schagen 

 

Financiële gevolgen 

De wethouder ontvangt voor zijn taakuitoefening een bezoldiging volgens de Rechtspositieregeling 

wethouders. 
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Aanleiding 

Van wege het tussentijds vertrek van wethouder J. Bouwes is er een vacature ontstaan in het college. 

De fractie van de VVD  heeft de heer A.S. Groot voorgedragen als zijn opvolger. 

 

Communicatie 

 

De benoeming van de wethouder zal bekend worden gemaakt via een persbericht en op de 

gemeentelijke website. 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van de griffier  d.d. 29 augustus 2014, nr. ;  

gehoord het advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven ; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 31, 35, 36a, 36b, 39, 40, 41a en 41b Gemenetewet ; 

 

besluit: 

De heer A.S. Groot met ingang van 1okrober te benoemen tot wethouder van de gemeente 

Schagen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


