Raadsvoorstel

Zaaknummer
Fracties
Voorstel

805819
VVD, D66, Hart voor BNM, GroenLinks
Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal’

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1. Kennis te nemen van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal’;
2. Alexander Luijten (VVD), Geert-Jan Hendriks (D66), Marieke Munneke-Smeets (Hart voor BNM),
Barbara Boudewijnse (GroenLinks) en Jan Franx (VVD) te benoemen tot wethouders van de
gemeente Gooise Meren;
3. De tijdsbestedingsnorm van de vijf wethouders als volgt vast te stellen:
Alexander Luijten: 0,9 fte, Geert-Jan Hendriks: 1 fte, Marieke Munneke-Smeets: 1 fte, Barbara
Boudewijnse: 0,8 fte, Jan Franx: 0,9 fte;
4. Aan Jan Franx (wonend te Enkhuizen) ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap voor de duur van een jaar.

2.

Inleiding
Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De fractie van de VVD heeft
Anouk van Eekelen als informateur voor de coalitieonderhandelingen, gevraagd onderzoek te doen
naar de mogelijkheden van een stabiele coalitie die in lijn is met de uitslag van de verkiezing en op
voldoende steun in de nieuw te vormen gemeenteraad Gooise Meren kan rekenen. Op basis van de
gevoerde gesprekken met alle raadsfracties leek een coalitie met de partijen VVD, D66, Hart voor
BNM en GroenLinks het meest voor de hand liggend. Op 23 mei jl. hebben de fracties VVD, D66,
Hart voor BNM en GroenLinks aangegeven het met elkaar eens te zijn over de vorming van een
coalitie voor de periode 2018-2022. De samenwerking is vastgelegd in het Coalitieakkoord
‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal’.

3.

Beoogd effect
Met het Coalitieakkoord geven de partijen VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks gezamenlijk
invulling aan de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeente voor de komende
bestuursperiode. Het coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen richting voor de komende
bestuursperiode.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, Vitaal, Veilig en Sociaal’
Graag gaan wij 30 mei met de gemeenteraad in gesprek over het Coalitieakkoord 2018-2022
‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal’.
2.1 Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat u bevoegd bent om wethouders te benoemen
In de Gemeentewet en het Reglement van Orde van de gemeenteraad is de procedure voor de
benoeming van wethouders vastgelegd. De gemeenteraad beoordeelt of een wethouder voldoet aan
de uit de wet voortvloeiende vereisten. In artikel 36a van de Gemeentewet staan de vereisten voor
het wethouderschap vermeld. Om te onderzoeken of de kandidaten voldoen aan de eisen uit de
gemeentewet is artikel 6, lid 6 van het Reglement van orde van de Raad (RvO) van
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toepassing. Een commissie, bestaande uit drie leden van de raad, onderzoekt de benoembaarheid
van de kandidaten. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan de gemeenteraad over de
benoeming tot wethouder.
3.1 De raad stelt bij de benoeming de tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vast
Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode dient bepaald te worden wat het
tijdsbestedingspercentage voor de wethouders wordt. Dit gebeurt op grond van artikel 36 lid 4 van
de Gemeentewet. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders telt vijf wethouders in
deeltijd. De totale formatie bedraagt 4,6 fte.
4.1 Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet regelt de ontheffing vereisten van ingezetenschap
In artikel 36a, lid 1 van de Gemeentewet is geregeld, dat voor het wethouderschap dezelfde
vereisten gelden als voor het lidmaatschap van de gemeenteraad. Eén van die vereisten is het
ingezetenschap van de gemeente. De heer Franx voldoen niet aan het vereiste van het
ingezetenschap. Op grond van artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad voor de
duur van één jaar ontheffing verlenen van het ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere
gevallen telkens met een periode van één jaar worden verlengd.
5.

Houd rekening met en onderbouwing
Niet van toepassing.

6. Financiële onderbouwing
Dit voorstel betekent dat de tijdbesteding van het nieuwe college met 0.6 fte wordt uitgebreid ten
opzichte van de huidige situatie. De verwerking hiervan vindt plaats in het tweede
voortgangsverslag. De concretisering van de voornemens van de coalitie vindt plaats in de aanloop
naar de programmabegroting 2019 e.v., in de vorm van een collegeuitvoeringsprogramma.
7.

Duurzaamheid
De coalitie zet in op duurzame samenwerking. Een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren
vraagt om goede samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en
medeoverheden.

8. Communicatie en participatie
Een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren kunnen we alleen dichterbij brengen wanneer
we daar samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen aan werken.
Samenwerking is ook belangrijk binnen de gemeente zelf. Samenwerking tussen raad en college en
samenwerking tussen coalitie en oppositie. Geheel in lijn met dit uitgangspunt hebben we de inhoud
van het coalitieakkoord mede op de inbreng van anderen gebaseerd. Via een digitale postbus
hebben we inwoners en andere belanghebbenden de gelegenheid gegeven ideeën aan te dragen.
Een overzicht daarvan treft u aan in bijlage 2 bij dit akkoord. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van
de inbreng van andere raadsfracties. We vroegen hen wat zij voor de komende periode als
uitdagingen zien en welke richting zij daarbij voor ogen hebben. Wij danken iedereen voor hun
inbreng.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Dit coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen richting aan het nieuwe college van burgemeester en
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wethouders. Het is aan het nieuwe college om dit akkoord uit te werken tot concrete activiteiten en
heldere beleidsdoelen. Die worden vastgelegd in een collegeuitvoeringsprogramma.

Met vriendelijke groet,
De fractie van de VVD, de fractie van D66, de fractie van Hart voor BNM en de fractie van GroenLinks.
Bijlage(n)
Coalitieakkoord 2018-2022 Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal’ van de fracties
VVD, D66, Hart voor BNM en GroenLinks,

Besluit
1.
2.

Kennis te nemen van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal’;
Alexander Luijten (VVD), Geert-Jan Hendriks (D66), Marieke Munneke-Smeets (Hart voor BNM),
Barbara Boudewijnse (GroenLinks) en Jan Franx (VVD) te benoemen tot wethouders van de
gemeente Gooise Meren;
3. De tijdsbestedingsnorm van de vijf wethouders als volgt vast te stellen:
Alexander Luijten: 0,9 fte, Geert-Jan Hendriks: 1 fte, Marieke Munneke-Smeets: 1 fte, Barbara
Boudewijnse: 0,8 fte, Jan Franx: 0,9 fte;
4. Aan Jan Franx (wonend te Enkhuizen) ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap voor de duur van een jaar.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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