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306802
GDP/Hart, VVD, GroenLinks
Benoeming nieuwe wethouders Gooise Meren

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1.
2.
3.

4.
5.

Per 30 november 2022 Jelmer Kruijt (GDP/Hart) en Mark Marshall (VVD) te benoemen tot
wethouders van de gemeente Gooise Meren;
Per 1 januari 2023 Hugo Bellaart(VVD) te benoemen tot wethouder van de gemeente Gooise
Meren;
De tijdsbestedingsnorm van de drie wethouders als volgt vast te stellen: Jelmer Kruijt
(GDP/Hart) per 30 november 2022 0,65 fte en per 1 juni 2023 1 fte, Mark Marshall en Hugo
Bellaart (VVD) beide 1 fte;
De dekking voor de vijfde wethouder komt ten laste van de begrotingssaldi van 2023 en
navolgende jaren;
Kennisnemen van de keuze van de nieuwe coalitie dat het Coalitieakkoord Gooise Meren 2022
– 2026: Gooise Meren op Koers richtinggevend blijft voor de huidige bestuursperiode.

2. Maatschappelijk effect
De coalitie en het college krijgen een nieuwe samenstelling. Het coalitieakkoord “Gooise Meren op
koers” dat door de partijen D66, VVD, Hart voor BNM en GroenLinks gezamenlijk is opgesteld en dat de
raad ten kennisgeving is aangeboden in juni 2022, wordt door de nieuwe coalitie, bestaande uit
GDP/Hart, VVD en GroenLinks, onderschreven en blijft het richtinggevende akkoord voor de huidige
bestuursperiode.
3. Inleiding
Oppositiepartij Goois Democratisch Platform en coalitiepartij Hart voor BNM hebben recent het
voornemen uitgesproken om te fuseren tot één nieuwe partij. Eerste stap in dat proces is de
samenvoeging van beide fracties tot GDP/Hart. D66 heeft na een aantal verkennende gesprekken
besloten niet langer deel uit te willen maken van de coalitie. GDP/Hart, VVD en GroenLinks hebben
geconstateerd dat er voldoende vertrouwen bestaat om een samenwerking aan te gaan, met het
bestaande coalitieakkoord als onderlegger. De nieuwe coalitie heeft 20 zetels in de raad en daarmee
een ruime meerderheid. Gelet op de groei van de gemeente in inwonersaantal en de opgaven waarvoor
Gooise Meren staat, denken de coalitiepartijen hieraan het beste invulling te kunnen gaan geven met
vijf wethouders. GDP/Hart en de VVD leveren hiervoor twee wethouders, GroenLinks één. Het nieuwe
college zal als gevolg van deze ontwikkeling en vanwege het al eerder aangekondigde vertrek van
wethouder Luijten, drie nieuwe wethouders tellen, naast wethouder Boudewijnse en wethouder
Schimmel en burgemeester Ter Heegde. De Raad benoemt de nieuwe wethouders en besluit over de
omvang van de aanstelling van de wethouders.
4. Concrete gevolgen van dit besluit
Drie nieuwe wethouders zullen onderdeel uitmaken van het college en met hun collega’s uitvoering
geven aan het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2026: Gooise Meren op koers
blijft richtinggevend voor wat de coalitie de komende raadsperiode op hoofdlijnen wil bereiken. Het
akkoord wordt een richtlijn voor de uitwerkingen in het college uitvoeringsprogramma (CUP).
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5.

Argumenten en onderbouwing

1 en 2. 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
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.
Er is op verzoek van de burgemeester een integriteitsonderzoek uitgevoerd naar de kandidaatwethouders. De rapporten op basis van dit onderzoek zullen vóór de benoeming op 30 november
worden aangeboden aan de betrokken kandidaat-wethouders en aan de burgemeester. De
burgemeester zal voorafgaand aan de benoeming aangeven of de inhoud van de rapporten de
benoeming van de kandidaat-wethouders in de weg staat. Deze rapporten zijn niet openbaar vanwege
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar zijn voor raadsleden in te zien bij de
burgemeester. Mogelijke aandachtspunten ten aanzien van de portefeuilleverdeling zullen tijdens het
constituerend beraad van het college worden besproken. Over eventuele afspraken zullen wij u
achteraf informeren.
De benoeming van de drie wethouders zal plaats vinden op 30 november. Omdat de heer Bellaart nog
verplichtingen heeft bij zijn huidige werkgever, zal hij op 1 januari 2023 als wethouder starten.
3. De raad stelt bij de benoeming de tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vast
Door de raad 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 voltijds. De totale formatie bedraagt daarbij (uiteindelijk) 5.0 fte. Dit is
1 fte meer dan het voorgaande college. Beoogd wethouder Jelmer Kruijt zal i.v.m. de afronding van zijn
huidige werkzaamheden eerst starten op 0,65 fte en dat uiterlijk 1 juni uitbreiden naar 1 fte. De coalitie
heeft gekozen voor een uitbreiding van de omvang van het college, omdat Gooise Meren is gegroeid
naar een 60.000 + gemeente, maar vooral omdat de maatschappelijke opgaven ongekend omvangrijk
en complex zijn. In de eerste periode na de verkiezingen is al duidelijk geworden dat vier wethouders
daarvoor niet voldoende is.
4. De dekking van de vijfde wethouder
Om de kosten van de vijfde wethouder te dekken wordt in het 1e voortgangsverslag 2023 het
benodigde bedrag bijgeraamd op de salarissen van het college. Voor 2024 e.v. worden de extra
salariskosten structureel meegenomen in de perspectiefnota 2024 (en vervolgens in de begroting 2024
e.v.). Dit betekent feitelijk dat dekking van de vijfde wethouder ten laste komt van de begrotingssaldi
van 2023 en verder.
5. Coalitieakkoord Gooise Meren 2022-2026: Gooise Meren op koers.
Het coalitieakkoord Gooise Meren 2022 – 2026 blijft de onderlegger voor het college in deze
bestuursperiode.
6. Houd rekening met en onderbouwing
De uitwerking van het coalitieakkoord krijgt gestalte in een college uitvoeringsprogramma (CUP),
waarbij al eerder is aangegeven dat hierbij ook gekeken moet worden naar capaciteit en middelen om
de beoogde resultaten te halen.
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7. Financiële onderbouwing
Dit voorstel betekent dat de tijdbesteding van het nieuwe college (uiteindelijk) met 1 fte wordt
uitgebreid in vergelijking met het voorafgaande college. De jaarlijkse salariskosten voor 1 fte
wethouder zijn afgerond € 112.000. Hiermee is in de begroting nog geen rekening gehouden. Voor 2023
zal in het 1e voortgangsverslag 2023 € 112.000 worden bijgeraamd op de salarissen van het college.
Voor 2024 e.v. worden de extra salariskosten structureel meegenomen in de perspectiefnota 2024 (en
vervolgens in de begroting 2024 e.v.).
8. Duurzaamheid
De ambities op het gebied van duurzaamheid, zoals deze zijn verwoord in het coalitieakkoord Gooise
Meren 2022 – 2026, blijven voor de nieuwe coalitie van kracht.
9. Communicatie en participatie
De nieuwe samenstelling van de coalitie en het college wordt kenbaar gemaakt aan inwoners en
ondernemers. De uitvoering van het coalitieakkoord is een proces van samenwerking tussen inwoners,
ondernemers, verenigingen, instellingen. Samenwerking is ook belangrijk binnen de gemeente zelf.
Samenwerking tussen raad en college en samenwerking tussen coalitie en oppositie. Dit uitgangspunt
geldt onverkort voor de nieuwe coalitie.
10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Het coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen richting aan het nieuwe college van burgemeester en
wethouders. Het is aan het nieuwe college om dit akkoord uit te werken tot concrete activiteiten en
heldere beleidsdoelen. Die worden vastgelegd in een college uitvoeringsprogramma die vervolgens een
plek krijgen in de begroting 2023.
Met vriendelijke groet,
De fractie van GDP/Hart, de fractie van de VVD en de fractie van GroenLinks.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel Benoeming nieuwe wethouders Gooise Meren

Besluit
1.
2.
3.

4.
5.

Per 30 november 2022 Jelmer Kruijt (GDP/Hart) en Mark Marshall (VVD) te benoemen tot
wethouders van de gemeente Gooise Meren;
Per 1 januari 2023 Hugo Bellaart(VVD) te benoemen tot wethouder van de gemeente Gooise
Meren;
De tijdsbestedingsnorm van de drie wethouders als volgt vast te stellen: Jelmer Kruijt
(GDP/Hart) per 30 november 2022 0,65 fte en per 1 juni 2023 1 fte, Mark Marshall en Hugo
Bellaart (VVD) beide 1 fte;
De dekking voor de vijfde wethouder komt ten laste van de begrotingssaldi van 2023 en
navolgende jaren;
Kennisnemen van de keuze van de nieuwe coalitie dat het Coalitieakkoord Gooise Meren 2022
– 2026: Gooise Meren op Koers richtinggevend blijft voor de huidige bestuursperiode.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)
De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H. M. M. ter Heegde
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