
 
 

 
MOTIE 2022.10 Aeilkema– Assessment benoeming wethouders 

 
(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 

 
 

Ingediend door fractie Tynaarlo Nu 
 
Raadsvergadering d.d.7 juni 2022 
 
Agendapunt: 4  

 

De raad van de gemeente Tynaarlo; 

 

constaterende dat: 

 

1. De fractie van Tynaarlo Nu heeft vragen gesteld over de benoeming 

van de beoogde wethouders van de formerende partijen en de 

uitvoering van een assessment voorafgaand aan de benoeming met 

als doel helderheid te verschaffen over de benoembaarheid van de 

beoogd wethouders; 

2. De fractie van Tynaarlo Nu geen antwoord heeft gekregen van de 

formerende partijen of er een assessment gaat plaatsvinden 

voorafgaand aan de benoeming;  

3. In alle communicatie die heeft plaatsgevonden in de informatieperiode 

is voortdurend de noodzaak van bestuurlijke stevigheid benoemt door 

nagenoeg alle partijen;  

4. Niet duidelijk is op welke manier de gewenste bestuurlijke stevigheid 

inzichtelijk is gemaakt; 

 

 

overwegende dat:  



 
 

5. Wij geen inzage wensen in de complete verslaglegging van een 

assessment, maar het ons noodzakelijk lijkt dat de volledige raad in 

ieder geval terugkoppeling krijgt op de vraag óf de beoogde 

wethouders door assessoren zonder meer als benoembaar worden 

geacht voor de functie van wethouder. Daarnaast is het ook voor de 

beoogde wethouders zelf een mooie nulmeting ten aanzien van hun 

persoonlijke ontwikkeling.  

6. We het allemaal eens zijn over de benodigde bestuurlijke stevigheid en 

er dus vanuit zijn gegaan dat een assessment deel uitmaakt van de 

procedure en terugkoppeling aan de raad dus plaatsvindt voor of op 7 

juni in de raad.  

7. Wij de indruk hebben dat de formerende partijen met ‘bestuurlijke 

stevigheid’ bedoelen dat de wethouders raadservaring hebben. Anders 

gezegd: de bestuurlijke stevigheid is niet gemeten.  

8. Dit niet in verhouding staat met de ambitie om te komen tot 

bestuurlijke stevigheid. Immers: in de vorige coalitie was ook 

raadservaring onder de wethouders. Juist die ervaring is voor u 

aanleiding geweest om te gaan voor bestuurlijke stevigheid.   

 

verzoekt de formerende partijen: 

9. Een assessment te plannen voor elke beoogde wethouder waarbij 

minimaal wordt teruggekoppeld of de beoogde kandidaten als ‘zonder 

meer benoembaar’ worden geacht; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend door: 

 

 

Richard Aeilkema (Tynaarlo Nu) 


