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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. dient een nieuw 
college te worden samengesteld. Met dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld 
wethouders te benoemen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
De besprekingen die na de verkiezingen tussen fracties hebben plaatsgehad leiden tot de 
voordracht voor benoeming tot vier wethouders in volledige betrekking en twee wethouders 
in deeltijd betrekking. De norm voor de tijdsbesteding van de betrekkingen in deeltijd wordt 
op 80% voorgesteld. 

De voordracht betreft de volgende zes kandidaten. 

De heer A. (Adam) Elzakalai 
De heer D.D. (Derk) Reneman 
Mevrouw M. (Marjolein) Steffens- van de Water 
De heer A.J.H.T.H. (Ap) Reinders 
De heer J.C.W. (John) Nederstigt 
De heer T.C.M. (Tom) Horn 

Wat mag het kosten? 

De bezoldiging van wethouders is geregeld in het Rechtspositiebesluit voor wethouders1 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De raad is verantwoordelijk voor het benoemen van wethouders. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
N.v.t. 

1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0006535/qeldiqheidsdatum 16-04-2014 
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2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande wordt de raad voorgesteld om: 

I De volgende vier kandidaten tot wethouder in volledige betrekking te benoemen: 
a. De heer A. (Adam) Elzakalai 
b. De heer D.D. (Derk) Reneman 
c. De heer J.C.W. (John) Nederstigt 
d. De heer T.C.M. (Tom) Horn 

II De volgende twee kandidaten tot wethouder in deeltijd betrekking te benoemen: 
a. Mevrouw M. (Marjolein) Steffens- van de Water 
b. De heer A.J.H.T.H. (Ap) Reinders 

III Voor de beide deeltijdbetrekkingen de tijdsbestedingsnorm op 80% vast te stellen. 

3. Uitwerking 

Overige relevante informatie 

De geloofsbrieven van de beoogde wethouders zijn bij de griffie in te zien. 

De gemeenteraad is op 17 april jl. door de formateur geïnformeerd over het 
onderhandelaarsakkoord. Namens de fracties D66, HAP, PvdA en VVD is de raad via zijn 
Presidium voorgesteld om de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 24 april a.s. 
te benutten voor de bespreking van het onderhandelaarsakkoord als het programma van het 
te vormen college, waaruit ook de benoeming van de wethouders volgt. 

4. Ondertekening 

De voorzitter, 

drs. Th.L.N. Wet 

Bijlage(n) 

Geen 


