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  Raadsvergadering van 22 april 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Burgemeester en wethouders / registratienr.:  

22 april 2014 

E. Zwagerman  

0224 – 210 665 

Ontslag op eigen verzoek van wethouder J.N.J.J. Beemsterboer 

Domein Burger en Bestuur 

14.008890 

 

 

Samenvatting

De heer J.N.J.J. Beemsterboer  heeft verzocht hem ontslag te verlenen ingaande 22 april 2014. 

 

Voorgesteld besluit

De heer J.N.J.J. Beemsterboer ingaande 22 mei 2014, of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming 

heeft aangenomen, eervol ontslag te verlenen. 

 

Financiële gevolgen

Op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers heeft de wethouder die ontslag 

wordt verleend recht op een uitkering. De nieuwe inkomsten van de (voormalige) wethouder worden 

gekort op deze uitkering. 

 

 

Advies raadscommissie

n.v.t. 

 

1 Aanleiding

De heer J.N.J.J. Beemsterboer  is door de CDA fractie van de gemeente Wormerland gevraagd om 

namens het CDA wethouder te worden in genoemde gemeente. De heer Beemsterboer heeft 

aangegeven de functie te accepteren en heeft uw raad verzocht hem per ingang van 22 april 2014 

ontslag te verlenen. 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

Een wethouder kan te allen tijde uit eigen overweging ontslag nemen. Artikel 43, tweede lid, 

Gemeentewet bepaalt dat het ontslag dan na een maand ingaat of zoveel eerder als een opvolger 

is benoemd. Van een vrijwillig aftredende wethouder wordt verwacht dat hij, in het belang van de 

continuïteit van het dagelijks bestuur, de functie blijft uitoefenen totdat in zijn opvolging is voorzien. 

 

De heer J.C.J. Beemsterboer is door de fractie van het CDA voorgedragen om in de vacature te 

voorzien. Uw raad zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval na het onderzoek van zijn 

Raadsvoorstel 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 2 van 3 

geloofsbrieven door een door uw raad aangewezen commissie, een voorstel ontvangen tot 

benoeming van de heer J.C.J. Beemsterboer. 

 

 

3 Argumenten

n.v.t 

 

4 Financiën

Voor wachtgeldverplichtingen van wethouders is een voorziening getroffen. Deze wordt jaarlijks bij de 

jaarrekening geactualiseerd. Het verschil in inkomsten komt ten laste van genoemde voorziening. 

 

5 Risico's

Geen 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2014;  

 

gelet op het bepaalde in artikel artikel 39 en 43 Gemeentewet ; 

 

 

besluit:

 

de heer J.N.J.J. Beemsterboer ingaande 22 mei 2014, of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming 

heeft aangenomen, eervol ontslag te verlenen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 22 april 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier      voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman    Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Raadsbesluit 


