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 2016 raadsvoorstel   Nr 6  

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 20 oktober 2016  

Onderwerp:  Benoeming wethouder   Aan de raad.  

 

*Z00ABCEBCD8* 
 

Beslispunten 

1. Met ingang van 1 november 2016 mevrouw A.M. Beekhuizen-Wesseling en de heer O.C. 

McDaniel tot wethouder te benoemen, beiden voor 0,6 fte. 

 

 

1 Inleiding 

In de raad van 10 oktober jl. hebben VVD en CDA de coalitie met D66 beëindigd. Zij hebben een 

nieuwe coalitie gevormd met PvdA en LPL en met hen een coalitieakkoord gesloten voor de 

resterende collegeperiode. 

De heer M.H. van der Eng, wethouder voor d66, heeft zijn ontslagverzoek ingediend. De raad zal 

hem per 1 november 2016 eervol ontslag verlenen. 

 

De nieuwe coalitie gaat met 3.0 fte het coalitieakkoord uitvoeren. 

- 1.0 fte VVD 

- 0.8 fte CDA 

- 0.6 fte PvdA 

- 0.6 fte LPL 

 

Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet dienen wethouders door de gemeenteraad te 

worden benoemd. Artikel 36 bepaalt het aantal wethouders en de mogelijkheid wethouders in 

deeltijd aan te stellen (bijlage 1). 

Voorstel is naast de zittende wethouders van VVD en CDA de heer O.C. McDaniel te benoemen 

namens de PvdA en mevrouw A.M. Beekhuizen-Wesseling namens LPL. 

 

2 Beoogd effect 

Met het benoemen van beide personen wordt het college aangevuld voor de uitvoering van het 

coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en LPL voor de resterende collegeperiode. 
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3 Argumenten 

De procedure is overeenkomstig artikel 35 en 36 van de Gemeentewet. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen 

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De heer O.C. McDaniel en mevrouw A.M. Beekhuizen-Wesseling worden beide aangesteld voor 0,6 

fte. Daarmee komt het totaal aantal fte voor het college op 3,0 FTE.  

De meerkosten voor salaris voor 0,2 fte bedragen ongeveer  17.000 euro bruto op jaarbasis. 

Daarnaast is er sprake van een netto onkostenvergoeding van 3.200 euro per wethouder per jaar. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

De raadsfracties van de VVD, het CDA, de PvdA en de LPL 
 


