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Onderwerp 
Invulling vacature wethouder. 
 
Voorstel 
In te stemmen met: 
1. het invullen van de opengevallen wethouders functie; 
2. het handhaven van het aantal wethouders op vijf; 
3. het bepalen van de formatie van het college (exclusief burgemeester) op 4,8 fte; 
4. het invullen van de opengevallen wethouders functie voor 0,8 fte. 
 
Inleiding 
Wethouder G. Gabriëls (Weert Lokaal) heeft per 2 juli 2021 zijn ontslag als wethouder van 
de gemeente Weert ingediend vanwege zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten 
van Limburg. Ingevolge artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders.   
 
Beoogd effect/doel 
De raad beslist middels onderhavig voorstel over het invullen van de door het vertrek van 
wethouder Gabriëls ontstane vacature. Daarnaast beslist de raad over de benoeming van 
de door Weert Lokaal aangedragen opvolger. Dit gebeurt met een schriftelijke stemming.  
 
Argumenten  
Op grond van artikel 36 van de Gemeentewet stelt de raad de tijdsbestedingsnorm van 
wethouders vast. Eveneens op grond van dit artikel bedraagt het aantal wethouders ten 
hoogste 20% van het aantal raadsleden, met dien verstande dat er niet minder dan twee 
wethouders zijn. Op basis van artikel 39 Gemeentewet geschiedt de benoeming ter 
vervulling van een plaats, die tussentijds openvalt, zo spoedig mogelijk, tenzij de raad 
besluit het aantal wethouders te verminderen. 
 
Uw raad heeft derhalve de volgende mogelijkheden: 

 de vacature niet invullen en de formatie van het college (exclusief burgemeester) 
terugbrengen naar vier fte’s; 

 de vacature voor minder dan een fte invullen; 
 de vacature voor de volledige een fte invullen. 

 
In de huidige raadsperiode is het programma 2018-2022 "Weert koerst op verbinding" 
leidend. Geconstateerd werd dat de uitvoering van dit programma zou leiden tot een 
uitbreiding van het aantal taken van de gemeente, vooral veroorzaakt doordat de focus 
meer wordt gelegd op de beleidsvelden klimaat en duurzaamheid, maar ook door de 
invoering van de Omgevingswet. Daarnaast wilde het college op een hoger niveau politiek 
actief zijn. De lobby richting de provincie, het rijk en de omliggende gemeenten in de regio 
Zuid-Oost-Brabant diende sterker ingezet te worden. Ook wilde het college dichterbij de 
inwoners komen en bij zoveel mogelijk evenementen en bijeenkomsten in Weert aanwezig 
zijn.  
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De coalitie was van mening dat er voor de uitvoering van dit programma vijf fulltime 
wethouders nodig waren. De raad heeft hiermee ingestemd. Het college bestaat dan ook 
inclusief de burgemeester uit zes fte's. Het college is samen met de raad voortvarend aan 
de slag gegaan met de uitvoering van het programma. Om alle in gang gezette 
beleidsvoornemens en aangegane verplichtingen naar behoren te kunnen blijven uitvoeren 
zal de ontstane vacature ingevuld moeten worden.  
 
De beoogd wethouder heeft aangegeven een dienstverband voor 0,8 fte te willen aangaan. 
Dit heeft te maken met de nevenfuncties, die hij gelet op de wellicht korte termijn van zijn 
wethouderschap (in maart 2022 zijn er immers gemeenteraadsverkiezingen en treedt er 
een nieuw college aan) wil blijven vervullen.  
 
Thans wordt derhalve voorgesteld het aantal wethouders te handhaven op vijf en de 
formatie van het college exclusief de burgemeester te bepalen op 4,8 fte. De opengevallen 
wethouders functie wordt ingevuld voor 0,8 fte. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
Niet van toepassing. 
 
Financiële gevolgen 
Voor de kosten van de huidige formatie van het college (vijf fte wethouders en een fte 
burgemeester) is in de begroting budget opgenomen. Indien voor de beoogd wethouder 
het dienstverband op 0,8 fte wordt bepaald, levert dat een besparing van circa € 22.000,- 
per jaar op ten opzichte van de huidige situatie.  
Een wethouder heeft na zijn functie bij meer dan drie maanden wethouderschap ook 
wettelijk recht op zogenaamd wachtgeld gedurende twee jaar. De kandidaat gestelde 
heeft aangegeven geen gebruik te zullen maken van deze wachtgeldregeling. 
 
Uitvoering/evaluatie  
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie  
Uw besluit wordt via de lokale media en de website bekend gemaakt. 
 
Advies raadscommissie  
Benoemingsvoorstellen worden niet besproken in een raadscommissie. 
 
Bijlagen  
Geen.  
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Weert Lokaal,          



 
 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1402456  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van Weert Lokaal van 10 augustus 2021, 
 
 
 
 besluit: 
 
In te stemmen met:  
1. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie;  
2. het handhaven van het aantal wethouders op vijf; 
3. het bepalen van de formatie van het college (exclusief burgemeester) op 4,8 fte;  
4. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie voor 0,8 fte. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 september 2021. 
 
 
De plaatsvervangend griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
P.A.W. Otten 

 
 
 
 
Mr. R.J.H. Vlecken 

 


