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Raadsvoorstel door griffie
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 14 juni 2022  
Datum vergadering 14 juni 2022
Voorstel van Teijema
Team Griffie
Portefeuillehouder 
Onderwerp Benoeming en beëdiging wethouders
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Op 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen ertoe geleid dat erop op 30 maart 2022 een nieuwe 
gemeenteraad is geïnstalleerd van 29 leden.
 De afgelopen periode hebben de in de raad gekozen politieke partijen op initiatief van CDA en Jess 
Lokaal  onderhandelingen gevoerd over een nieuw coalitie akkoord voor de periode 2022-2026 en een nieuw 
college van Burgemeester en Wethouders.
 Het resultaat is dat CDA, JessLokaal, Seniorenpartij Schagen en PvdA elkaar hebben gevonden in het voordragen 
van de wethouders.
De coalitiepartijen dragen onderstaande kandidaat-wethouders voor, voor de vorming van het college;
 
Naam                                       partij                                wonende te                  tijdsbesteding
Mevr. P. de Nijs-Visser             CDA                                 Warmenhuizen            fulltime
Dhr.   S.C. Kruijer                     JessLokaal                      Schagen                      fulltime
Dhr.   C.H.J. Quint                   Seniorenpartij Schagen    Schagen                      fulltime
Dhr.   J.J. Heddes                    PvdA                                 Schagen                      fulltime

Voorgesteld besluit
1. Het aantal wethouders vast te stellen op 4 (fulltime).
2. Te benoemen tot wethouders:
        1. mevr. P. de Nijs-Visser
        2. dhr.   S.C. Kruijer
        3. dhr.   C.H.J. Quint
        4. dhr.   J.J. Heddes
3. De onder 2 genoemde wethouders te beëdigen.

Inleiding
Burgemeester mevr. M.J.P. van Kampen-Nouwen heeft Bureau Berenschot de opdracht gegeven te onderzoeken in 
hoeverre er na benoeming sprake zou kunnen zijn van enig voorzienbaar integriteitsrisico. 
Uit het gevoerde onderzoek is gebleken dat ten tijde van het onderzoek geen sprake was van enig voorzienbaar 
integriteitsrisico.

De commissie geloofsbrieven, bestaande uit de heer J. Perton, de heer J. Wiskerke en mevrouw M.G. van Musscher 
onderzoekt op 14 juni de geloofsbrieven en andere bescheiden van de kandidaat-wethouders. Staande de 
vergadering doet zij verslag van haar bevindingen en geeft advies over de benoeming van deze wethouders.

Financien
De begroting voorziet in de middelen voor 4 wethouders voor 1 fte = fulltime. Het salaris en tegemoetkoming in de 
onkosten van de wethouders is geregeld in het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers. 

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

Bijlagen
1. Rapport raadscommissie onderzoek geloofsbrieven wethouders (getekend).pdf
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Benoeming en beëdiging wethouders

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad;
overwegende dat de commissie geloofsbrieven de stukken op 14 juni heeft onderzocht en in orde bevonden;
gelet op artikel 35, 36 en 37 van de gemeentewet.

besluit
1. Het aantal wethouders vast te stellen op 4 (fulltime).
2. Te benoemen tot wethouders:
        1. mevr. P. de Nijs-Visser
        2. dhr.   S.C. Kruijer
        3. dhr.   C.H.J. Quint
        4. dhr.   J.J. Heddes
3. De onder 2 genoemde wethouders te beëdigen.

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


