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Brief van wethouder Wijbenga (ter inzage op BIS)

Onderwerp
Tijdelijke benoeming van de heer J.H. Lammers uit Zuidwolde (gemeente De Wolden) tot
wethouder in verband met de vervanging wegens ziekte van de heer T. Wijbenga.
Gevraagd besluit
1.De heer J.H. Lammers, geboren 31 mei 1953 te Wierden, wonende te Zuidwolde (gemeente De
Wolden), met ingang van 26 mei opnieuw te benoemen tot wethouder ter (tijdelijke) vervanging
van de heer T. Wijbenga, met een tijdsbesteding van 1.0 fte voor de duur van de afwezigheid
vanwege ziekte van de heer T.J. Wijbenga, voor een derde termijn van maximaal 16 weken, tot
uiterlijk 5 januari 2017.
2.De heer J.H. Lammers voor de duur van deze periode ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap.
3.Gelet op de woonplaats van de heer J.H. Lammers, hem op grond van art. 3 Regeling
rechtspositie wethouders een woon-werkvergoeding toe te kennen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De vervanging van een wethouder is geregeld in de Gemeentewet
De heer Wijbenga heeft voor een derde periode van zestien weken ziekteverlof gevraagd. De
tweede verlofperiode eindigt op 15 september a.s. Het college heeft in zijn vergadering van 5
september 2017 besloten de heer Wijbenga het gevraagde verlof te verlenen met ingang van 15
september 2017 voor de wettelijke duur van zestien weken. De gemeenteraad kan op grond van
artikel 45 tweede lid Gemeentewet een vervanger benoemen voor de wethouder die met verlof is
gegaan. De vervanger is van rechtswege ontslagen met ingang van de dag waarop zestien weken
zijn verstreken sinds de dag waarop het verlof is ingegaan.
Ontheffing ingezetenschap
Op grond van de Gemeentewet is het ingezetenschap een vereiste voor het kunnen bekleden van
het wethouderschap in een bepaalde gemeente. De heer Lammers woont in Zuidwolde en is (dus)
geen ingezetene van de gemeente Tynaarlo. De gemeenteraad kan hem echter op grond van art.
36a lid 2 Gemeentewet voor een jaar ontheffing verlenen van dit vereiste. In voorkomend geval kan
deze ontheffing worden verlengd.

Vergoeding woon-werkverkeer in verband met de woonplaats van de heer Lammers
In onze Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden is geen vergoeding
opgenomen voor woon-werkverkeer, mede gelet op de kleine afstanden die onze wethouders voor
woon-werkverkeer afleggen. Omdat de heer Lammers tijdelijk de heer Wijbenga vervangt, hij niet

binnen de gemeente Tynaarlo woont en hij ontheffing krijgt van het ingezetenschap, kan de raad
hem een vergoeding voor woon-werk toekennen op grond van art. 3 Regeling rechtspositie
wethouders.
Financiële toelichting
De vervanger van de betrokken wethouder heeft dezelfde salarisaanspraken, maar bouwt geen
Appa-rechten op voor pensioen of uitkering. Voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden ontvangt hij een maandelijkse tegemoetkoming inclusief een
standaardonkostenvergoeding die afhankelijk is van de gemeentegrootte.

Burgemeester en wethouders

Drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

Mr. J.Th. van Nieukerken, secretaris

Raadsbesluit nr. 2a
Betreft:
Raadsvoorstel Derde tijdelijke benoeming van de heer J.H. Lammers uit Zuidwolde (gemeente De Wolden) tot
wethouder in verband met de vervanging wegens ziekte van de heer T. Wijbenga.
De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d., 5 september 2017

Gelet op artikel gelet op artikel 36a, 45, 45a en 45b van de Gemeentewet;

B E S L U I T:
1.De heer J.H. Lammers, geboren 31 mei 1953 te Wierden, wonende te Zuidwolde (gemeente De
Wolden), met ingang 26 mei te opnieuw benoemen tot wethouder ter (tijdelijke) vervanging van de
heer T. Wijbenga, met een tijdsbesteding van 1.0 fte voor de duur van de afwezigheid vanwege
ziekte van de heer T.J. Wijbenga, voor een tweede termijn van maximaal 16 weken, tot uiterlijk 5
januari 2018.
2.De heer J.H. Lammers voor de duur van deze periode ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap
3.Gelet op de woonplaats van de heer J.H. Lammers, hem op grond van art. 3 Regeling rechtspositie
wethouders een woon-werkvergoeding toe te kennen.

Vries, 12 september 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

Mr. B. Slofstra,

plv.griffier

