
o
Pto>t-

år¡¡> GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Initiatiefvoorstel omvang college

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel om:
De formatie van het college van burgemeester en wethouders te bepalen op zes fte's en
het aantal wethouders te bepalen op vijf, allen voltijds.
2. Eventueel wensen en bedenkingen uit te brengen.

Inleiding

Ingevolge artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders. Op grond van
atikel 36 van de Gemeentewet bedraagt het aantal wethouders ten hoogste 20olo van het
aantal raadsleden, met dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders zijn. De
raad kan besluiten dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend. De raad stelt bij
de benoeming van de wethouders de tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vast.

Beoogd effect/doel

De raad dient na elke raadsverkiezing opnieuw de omvang (formatie) van het college en
het aantal wethouders te bepalen, waarbij tevens wordt bepaald of het voltijds- of
deeltijds-fu ncties zij n (tijdsbested in gsnorm ).

Argumenten

Om de redenen vermeld in het initiatiefvoorstel zijn voor de uitvoering van het
voorliggende programma vijf wethouders nodig.

Uw college kan ingevolge artikel 747avan de Gemeentewet en ingevolge het Reglement
van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad wensen en
bedenkingen ter kennis van de raad en raadscommissie brengen.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De formatie van het college wordt uitgebreid met één fte. Dit besluit heeft financiële
gevolgen: € 107,500,- per jaar (dit is de loonsom, incl. de vaste onkostenvergoeding van
€ 4.207,- per jaar). Voor 2018 bedraagt de loonsom € 62.700,- welke bij de eerstvolgende
tussenrapportage dient te worden meegenomen.

Uitvoering/evaluatie

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wordt de formatie van het college van
burgemeester en wethouders opnieuw bepaald. Als er tussentijds een vacature in het
college ontstaat, besluit de raad opnieuw over de omvang van het college en de
tijdsbested ingsnorm.

Com mu n icatie/ participatie

De omvang van het college zal in de lokale media en op de website bekend gemaakt
worden.

^----l-- -------J --¡vYEr rt!, !,çYVE¡ s ¡r.çr

De partijen die tot een programma zijn gekomen

Bijlagen:

Initiatiefvoorstel.
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