Amendement
Onderwerp amendement:

Wethoudersformatie verkleinen per raadsperiode 2022-2026

Vergaderdatum:

30 juni 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-100

Perspectiefnota 2022-2025

Status:
Ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2210492 Vaststellen Perspectiefnota 2022-2025
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
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Omschrijving idee
Formatie wethouders
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Inhoud voorstel
Het verminderen van het aantal wethouders

Inhoud voorstel
Het verminderen van het aantal wethouders

Toelichting
Het minimum aantal wethouders voor elke gemeente is twee.
Gooise Meren mag met 57.715 inwoners 6 voltijdse wethouders
hebben. Deze beslissing ligt bij het volgend college. 1 wethouder
kost circa 1 ton.

Toelichting
Het minimum aantal wethouders voor elke gemeente is twee.
Gooise Meren mag met 57.715 inwoners 6 voltijdse
wethouders hebben. Op dit moment heeft de gemeente 4,6
voltijd wethouders (verdeeld over 5 personen). Het is
opportuun om bij de bezuinigingsopgave ook naar de
benodigde wethoudersformatie te kijken, waarbij het reëel
lijkt om die met 0,6 te verlagen. 1 wethouder kost circa 1 ton.

Saldo
PM

Saldo
45K (2022) – 60K (2023 t/m 2025)
Toelichting2
Overwegende dat:
1. Er een forse bezuinigingstaakstelling ligt en het opportuun is om daarbij ook naar onszelf – meer specifiek de
wethoudersformatie te kijken;
2. De gemeenteraad de Perspectiefnota in zijn geheel beoordeelt en wethouderssalarissen daar integraal onderdeel van uit
maken;
3. Een beslissing over de benoeming van wethouders en bijbehorende formatie niet is voorbehouden aan een nieuw college,
aangezien de raad hierover gaat;
4. Het een volgende gemeenteraad uiteraard wel vrij staat om hierover om welke reden dan ook alsnog anders te besluiten;
5. Er diverse gemeenten van vergelijkbare omvang zijn die met 4 FTE of minder werken.
Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Jelmer Kruyt, GDP - Arie Mastenbroek, CDA

