
 
 

 
 Zaaknummer: 473344 
  

Raadsvergadering d.d. 24 april 2018   agendapunt 5 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 april 2018 
 

Portefeuillehouder: -- 

Behandelend ambtenaar: B. Slofstra 
Doorkiesnummer: 620 
E-mail adres: b.slofstra@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): Coalitieakkoord op hoofdlijnen: Samen, open en duurzaam  

 
Onderwerp 
Benoeming wethouders 
 
Gevraagd besluit 

1. Mw. J. Gopal, de heer J.H. Lammers, de heer R.A. Kraaijenbrink en de heer P. Vemer te 
benoemen als wethouder met een functieomvang van 1 fte en de heer J.E.de Graaf met 
een functieomvang van 0,5 fte 

2. Ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste aan mevrouw J. Gopal en de heer J.H. 
Lammers. 

 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De raad benoemt de wethouders 
De raad is bevoegd de wethouders de benoemen. 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 op hoofdlijnen “Samen, open en duurzaam“ uit te voeren.    
De ondertekenaars van dit voorstel vinden met hun fracties 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 inwoners bedrijven en instellingen dit in goed overleg tot uitvoering te 
brengen.  
De coalitiepartijen hebben elkaar gevonden in de wens een raadsakkoord af te sluiten. Het doel 
hiervan is te komen tot een zo groot mogelijk commitment van alle partijen over het te voeren beleid 
de komende vier jaren.  
Woonplaatsvereiste  
Voor het wethouderschap gelden de vereisten van artikel 10 van de Gemeentewet. Eén van   
deze vereisten is dat een wethouder ingezetene van de gemeente is, ook wel het 
woonplaatsvereiste genoemd. De gemeenteraad kan van dit woonplaatsvereiste ontheffing 
verlenen, voor de duur van één jaar. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een 
periode van een jaar worden verlengd.  
Inmiddels is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig waarin de mogelijkheid om 
ontheffing te verlenen zal worden verruimd. Het is dan voortaan aan de gemeenteraad zelf om te 
bepalen voor hoe lang aan een wethouder ontheffing wordt verleend. ( wetsvoorstel Kamerstukken 
34807) 
Wethouderskandidaat mw.J.Gopal verhuist in mei 2018 naar een woning binnen de gemeente maar 
is op het moment van benoeming nog geen ingezetene van deze gemeente. Aan 
wethouderskandidaat dhr. J.H. Lammers heeft  de raad in zijn vorige periode als wethouder al 
ontheffing verleend. Voor zijn wethouderschap in het nieuwe college kan opnieuw ontheffing worden 
verleend voor de periode van een jaar. Naar verwachting zal de nieuwe wet het mogelijk maken dat 



 
 
 

de raad over een jaar een ontheffingsbesluit neemt voor het vervolg van de raadsperiode. De heer 
Lammers heeft van te voren aangegeven om persoonlijke redenen niet naar Tynaarlo te willen 
verhuizen. Het CDA heeft hem als ervaren kandidaat voorgedragen voor de functie van wethouder.  
Commissie ‘geloofsbrieven’  wethouders 
Op grond van het Reglement van Orde stelt de raad bij de benoeming van een wethouder een 
commissie in, bestaande uit drie raadsleden die onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de vereisten 
gesteld in de Gemeentewet. De burgemeester zal deze commissie vervolgens mondeling verslag 
doen van de uitkomsten van de risicoanalyse integriteit die is uitgevoerd. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De fracties van LT, GroenLinks, D66, CDA en CU 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: dhr. R.A. Kraaijenbrink (LT), mevr. J. Gopal (GroenLinks), Dhr. P. Vemer (D66), dhr. J.H. 
Lammers (CDA)) met een formatieomvang van 1.0 fte per wethouder en  dhr. J.E. de Graaf (CU) 
met een formatieomvang van 0,5 fte.  
De raad is verantwoordelijk voor de benoeming van de wethouders (artikel 35 Gemeentewet).  
De wethouders worden benoemd voor de raadsperiode 2018-2022 
 

Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
In de begroting is rekening gehouden met vier wethouders in deze raadsperiode (4 fte). Nu er vijf  
wethouders komen met een formatieomvang van 4.5fte moet dit financieel worden verwerkt. De 
meerkosten bedragen per jaar € 50.000. Deze extra lasten worden in de voorjaarsbrief 2018 als 
negatieve bijstelling van het begrotingsresultaat verwerkt.  

 
 
 
 
  
Dhr. C.H. Kloos, (namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo)  
 
 
 
Dhr. K. Kuipers, (namens de fractie van GroenLinks) 
 
 
  
Mw. H. Wiersema, (namens de fractie van het CDA )  
 
 
  
Dhr. H. van den Born (namens de fractie van de  ChristenUnie)  
 
 
 
Dhr. P. Pepijn Vemer (namens de fractie van D66)  

 

  
 

 

 

 



 
 
 

Raadsbesluit nr. 5 

 Betreft: 

Toelating nieuwe raadsleden 

 

De raad van de gemeente Tynaarlo; 

gelezen het voorstel van 18 april  2018 

overwegende dat voor de toelating van de wethouders een onderzoek van de geloofsbrieven moet 
plaatsvinden; 

gelet op  artikel 6 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de 
gemeente Tynaarlo 2016 en het voorstel van de commissie voor onderzoek van de 
geloofsbrieven; 

 

gelet op artikel 36a Gemeentewet;   

 

 

1. Te benoemen als wethouders  
 
- Mw. J. Gopal met een functieomvang van 1 fte; 
- Dhr.  J.H. Lammers, met een functieomvang van 1 fte; 
- Dhr.  R.A. Kraaijenbrink, met een functieomvang van 1 fte;  
- Dhr.  P. Vemer met een functieomvang van 1 fte en 
- de heer J.E.de Graaf met een functieomvang van 0,5 fte 

 
 
2. Ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste aan mw. J. Gopal en  

dhr. J.H. Lammers voor de duur van een jaar.  
 
 
 
  Vries, 24 april 2018 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 
 Drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter 
  
 
 
 
 
 
 Mr. B. Slofstra, plv. griffier 
 
 


