
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Andreas van der Schaaf, 50PLUS 

Datum indiening: 8 mei 2018 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Feestelijk afscheid leden College 

 
Inleiding 
Op 20 april jl. ontvingen wij vanwege het gemeentelijk secretariaat “B&R” een uitnodiging voor feestelijk afscheid van twee 
wethouders van het College van Gooise Meren, te weten de wethouders Van Meerten en Sanderse, op 15 mei aanstaande. 
 
Vraag 1 
Kunt u aangeven wat de verwachtingen in tijd zijn ten aanzien van de vorming van een nieuw College? Heeft de 
afscheidsreceptie betekenis voor de lopende werkzaamheden voor de betrokken demissionaire wethouders na 15 mei 
aanstaande als zich nog geen nieuw College zou hebben gevormd? 
 
Antwoord 
Wij spreken geen verwachtingen in deze uit. Dit is aan de formateur en de formerende partijen. Wij begrijpen uit 
persberichten dat de formateur streeft naar installatie van de nieuwe wethouders op 23 mei. Tot dat moment zijn de zittende 
in functie. 
 
Vraag 2 
Wie draagt de kosten van de afscheidsreceptie op 15 mei aanstaande?  
 
Antwoord 
Zoals te doen gebruikelijk draagt de gemeente waarin wethouders werkzaam zijn de kosten. 
 
Vraag 3 
Is het gebruikelijk dat een deel van het College apart afscheid neemt, al dan niet met het oog op een eerdere aankondiging 
dat betrokkenen de politiek willen verlaten? Aanvullend: in het kader van het afsluiten van een politieke termijn, gaat het dan 
primair om de individuele leden van het College of gaat het om het College als geheel? 
 
Antwoord 
Omdat de 2 betrokken wethouders eerder al hebben aangegeven te stoppen en omdat zij nagenoeg dezelfde bestuurlijke 
carrière, eerst Naarden en daarna in Gooise Meren, hebben doorlopen, is in goed overleg besloten een afscheid voor hen 
gezamenlijk te organiseren. Een afscheid waarbij de genodigden, inwoners, vrijwilligers en ondernemers vroegtijdig voor 
uitgenodigd konden worden.  
 
Afscheid van wethouders wordt op verschillende wijzen vorm gegeven, collectief of individueel. Afhankelijk van persoonlijke 
voorkeuren, uiteraard binnen redelijke grenzen en passend bij de lokale gebruiken. Dit is gebruikelijk in Nederland. De kern 
moet zijn dat sprake is van een feestelijk afscheid na jarenlange grote inzet.  
 
Vraag 4 
Betekent de afscheidsreceptie op 15 mei aanstaande van slechts een deel van het College dat de inwoners van Gooise Meren 
later in de gelegenheid worden gesteld afscheid te nemen van het andere deel van het College? M.a.w.: zal sprake zijn van 
twee afscheidsrecepties of hebben andere leden van het College aangegeven af te willen zien van een receptie?  
 
Antwoord 
Omdat op dit moment de bestuurlijke toekomst van de 3 andere wethouders nog niet helder is, is nog niet gesproken over 
hun mogelijke afscheid. 


