
 

Raadsvergadering d.d. 22 april 2014, agendapunt 16  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 april 2014. 
 
Onderwerp:        Benoeming wethouders  
 
Portefeuillehouder:        -- 
Behandelend ambtenaar:  J.L. de Jong  
Doorkiesnummer:              0592-266606 
E-mail adres:                     j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:         
Benoeming van mevr. N. Hofstra, mevr. M.A. Engels-van Dijk, dhr. H. Berends en T. Wijbenga tot 
wethouder van de gemeente Tynaarlo, ieder met een formatieomvang van 1.0 fte.  
 
Bijlagen:  
- coalitieakkoord “samenwerken in vertrouwen” (bijlage bij agendapunt 15) 
 

 
 

Toelichting 

De fracties van VVD, D66, PvdA en CDA hebben na de verkiezingen onderhandeld over de vorming van 
een nieuw college. Zij hebben overeenstemming bereikt over wat het nieuwe college op hoofdlijnen moet 
doen, welke personen het nieuwe college moeten vormen en hoe de taakverdeling tussen de 
collegeleden moet zijn. Zij stellen voor tot wethouder van de gemeente Tynaarlo te benoemen: 
mevr. N. Hofstra (VVD), mevr. M.A. Engels-van Dijk (D66), dhr. H. Berends (PvdA) en T.J. Wijbenga 
(CDA) allen met een formatieomvang van 1.0 fte per wethouder.  
 
Argumenten 
De raad benoemt wethouders die het vertrouwen van de raad genieten.  
Het vertrouwen in de wethouders berust op het feit dat zij zich hebben verbonden om het  
coalitieakkoord “samenwerken in vertrouwen” uit te voeren.    
De ondertekenaars van dit voorstel vinden met hun fractie dat het onderhandelingsresultaat  
zoals in dit voorstel is neergelegd recht doet aan de verkiezingsuitslag en de kans biedt om  
samen met elkaar, de raad en de samenleving kansen te zien, te pakken en te benutten. Ruimte voor 
eigen initiatieven te geven en verbindingen te leggen. Zij willen kijken naar mogelijkheden en denken in 
kansen. De vier partijen hechten veel waarde aan een goed, stabiel en collegiaal bestuur. Daarbij vinden 
de partijen het belangrijk om vanuit een gedeelde visie en inhoud te werken. Gelet op de grote opgaven 
rond bijvoorbeeld de decentralisaties, een goede verdeling van de werklast en een stabiel en evenwichtig 
college zijn de partijen het erover eens dat er opnieuw vier wethouders komen, ieder met een 
formatieomvang van 1.0 fte 
 
Fase van besluitvorming en verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de raad  
De raad is verantwoordelijk voor de benoeming van de wethouders (artikel 35 Gemeentewet).  
De wethouders worden benoemd voor de raadsperiode 2014-2018.  
 
 
 



 

Financiële gevolgen  
In de programmabegroting is rekening gehouden met vier wethouders in deze raadsperiode (3.6 fte). Nu 
er vier wethouders komen met een formatieomvang van 4.0 fte moet dit financieel worden verwerkt. De 
meerkosten bedragen voor 2014 €  26.500.-  en worden meegenomen in de Voorjaarsbrief 2014.  
Het structurele effect vanaf 2015 zal worden meegenomen bij het opstellen van de perspectievennota 
2014. Het financieel effect bedraagt ongeveer € 37.000 op jaarbasis. Dat effect zal worden meegenomen 
in de begroting 2015 e.v. jaren.  
 
Juridische effecten  
Het besluit tot benoeming van de wethouders is niet vatbaar voor bezwaar of beroep.  
Het coalitieakkoord is een overeenstemming/akkoord tussen de coalitiefracties. Het wordt niet door de 
raad vastgesteld en kan dus niet worden geamendeerd.  
 
Gevraagd besluit: 
 
Benoeming van mevr. N. Hofstra, mevr. M.A. Engels-van Dijk, dhr. H. Berends en T. Wijbenga tot 
wethouder van de gemeente Tynaarlo, ieder met een formatieomvang van 1.0 fte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. G. Pieters (namens de fractie van de VVD) 
 
Dhr. A.T.W.J. Jennekens (namens de fractie van D66) 
 
Dhr. T.A.H. Dijkstra (namens de fractie van de PvdA) 
 
Mevr. H. Wiersema (namens de fractie van het CDA) 
 


