
Zaaknummer: 1317328

Raadsvergadering d.d. 7 juni 2022   agendapunt

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 30 mei 2022

Portefeuillehouder(s): -------

Behandelend ambtenaar: Griffie
Doorkiesnummer: 840
E-mail adres: s.puite@tynaarlo.nl     
Bijlage(n): Coalitieakkoord 2022-2026  "Iedereen hoort erbij"

Onderwerp
Benoeming wethouders

Gevraagd besluit
De heer J.J. Vellinga, de heer J.E. de Graaf, de heer M.A. Ririhena en mevrouw J.W.S. Peters benoemen als 
wethouder met ieder een functieomvang van 1 fte

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 "Iedereen hoort erbij en doet ertoe" 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. 

Waarom komen we nu met dit voorstel?
De fracties van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Gemeentebelangen hebben na de 
verkiezingen onderhandeld over de vorming van een nieuw college. Zij hebben overeenstemming bereikt over 
het coalitieakkoord, de personen die 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: de heer J.J. 
Vellinga (Leefbaar Tynaarlo), de heer M.A. Ririhena (GroenLinks), de heer J.E. de Graaf (ChristenUnie) en 
mevrouw J.W.S. Peters (PvdA) met een functieomvang van 1.0 fte per wethouder. De raad is verantwoordelijk 
voor de benoeming van de wethouders (artikel 35 Gemeentewet). De wethouders worden benoemd voor de 
raadsperiode 2022-2026.

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.

mailto:s.puite@tynaarlo.nl


Hoe zijn de financiën opgebouwd?
In de begroting is rekening gehouden met vier wethouders in deze raadsperiode (4 fte). 

A.M. Machielsen            (namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo) 

G. Bijkerk                       (namens de fractie van GroenLinks)
 
K. Dijkstra                      (namens de fractie van de PvdA ) 

H. van den Born            (namens de fractie van de  ChristenUnie) 

J. van Gelder                 (namens de fractie van Gemeentebelangen) 
   



Raadsbesluit nr.

Betreft: Benoeming wethouders

Raadsvoorstel Benoeming Wethouders

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging 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

B E S L U I T:

Te benoemen als wethouder:
- De heer J.J. Vellinga
- De heer J.E. de Graaf 
- De heer M.A. Ririhena
- Mevrouw J.W.S. Peters 

met ieder een functieomvang van 1 fte

Vries, 7 juni 2022

De raad voornoemd,

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

R.J. Puite, griffier


