Raadsvoorstel
Raadsvergadering van

: 26 september 2017

Agendanummer

: 6

Portefeuillehouder

: drs. J.Th. Hoekema

Opsteller

: drs. G.J. de Graaf

B&W-besluit datum

: -

Onderwerp

: Benoeming wethouder G.J. Rep (CDA)
(44)

Gevraagde beslissing(en):
1.
2.

de heer G.J. Rep, op voordracht van het CDA, te benoemen tot wethouder van de gemeente
Langedijk;
de tijdsbestedingsnorm van wethouder Rep te bepalen op 100%.

Inleiding
Op 8 augustus 2017 heeft wethouder Fintelman aangegeven zijn functie per 1 september 2017 neer
te leggen. Conform Gemeentewet artikel 43 gaat diens ontslag in met ingang van de dag gelegen een
maand na de dag waarop hij ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming
heeft aangenomen. Met de benoeming van de heer Rep gaat het ontslag van de heer Fintelman in per
26 september 2017.

Beoogd effect
Het college van Burgemeester & wethouders van de gemeente Langedijk complementeren tot vier.

Argumenten
1.1 Het CDA heeft de heer G.J. Rep als wethouder voorgedragen
1.2 De heer Rep voldoet aan de vereisten zoals gesteld in de Gemeentewet artikel 36a.1.
1.3 De heer Rep heeft geen nevenfuncties zoals verwoord in Gemeentewet artikel 36b.1
2.1 Op grond van artikel 36, lid 4 Gemeentewet dient bij benoeming de tijdbestedingsnorm te worden
vastgesteld door de raad.

Kanttekeningen
Geen.

Communicatie
Nadat de heer Rep tot wethouder benoemd is, hij de benoeming heeft aangenomen en de eed
afgelegd is, zal er door de afdeling communicatie een persbericht uitgestuurd worden.

Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.

Financiën
Binnen de begroting is rekening gehouden met een wedde voor drie wethouders.

Vervolgstappen
Na het besluit van de raad om de her G.J. Rep te benoemen tot wethouder en hij zijn benoeming heeft
aanvaard, zal, conform artikel 41a van de Gemeentewet, de heer Rep beëdigd worden om tot
uitoefening van zijn functie te kunnen overgaan.
Het college van B&W zal besluiten over de portefeuilleverdeling en de uitkomst aan de raad laten
weten.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.

lijst met nevenfuncties van de heer Rep;
uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie.

Bijlagen ter informatie
1.
2.

ontslagbrief wethouder Fintelman van 8 augustus 2017;
voordracht CDA wethouder van 12 september 2017.

Zuid-Scharwoude, 10 augustus 2017
De Griffier

drs. G.J. de Graaf

Raadsvoorstel

2

Raadsbesluit
Agendanummer
Onderwerp

:
:

6
Benoeming wethouder G.J. Rep (CDA)

De raad van de gemeente Langedijk;
gehoord de voordracht van het CDA;
gehoord de rapportage van de Raadscommissie onderzoek geloofsbrieven;

b e s l u i t:

1.
2.

de heer G.J. Rep, op voordracht van het CDA, te benoemen tot wethouder van de gemeente
Langedijk;
de tijdsbestedingsnorm van wethouder Rep te bepalen op 100%.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2017.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. J. Th. Hoekema

