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Onverenigbare functies wethouder
Benoeming wethouder Loggen

- 5 SEP. 2013

Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van het voorstel tot benoeming van de heer Loggen tot wethouder op 19
september aanstaande heeft Mevrouw Steffens-van de Water van de fractie HAP mij
gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over een aantal zaken.
Dat doe ik graag aan u allen, mede daar ook anderen informeel soortgelijke vragen hebben
gesteld inmiddels.
De gemeenteraad benoemt een wethouder. De benoembaarheid van een wethouder hangt
samen met de in de gemeentewet expliciet genoemde onverenigbare functies.
Uit artikel 36b van de Gemeentewet blijkt dat het lidmaatschap van Provinciale Staten in
welke hoedanigheid dan ook hierin niet staat genoemd (zie bijlage). De commissie voor het
onderzoek van de geloofsbrieven, samengesteld uit uw raad, onderzoekt dit formeel tijdens
het Raadsplein van 19 september a.s, waarop de benoeming geagendeerd staat. Zonder
vooruit te willen lopen op die conclusies, verwacht ik als uw voorzitter niet dat dit onderzoek
de benoeming in de weg zal staan.
Naar ik begrepen heb, zal de fractievoorzitter van de W D , Henk Kuipers, samen met de
door hem voorgedragen kandidaat-wethouder Cees Loggen, op korte termijn nog afspraken
willen rticiken met alle fracties om tot een nadere kennismaking te komen.
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36b
Een wethouder is niet tevens:
minister;
staatssecretaris;
lid van de Raad van State;
lid van de Algemene Rekenkamer;
Nationale ombudsman;
substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale
ombudsman;
commissaris van de Koning;
gedeputeerde;
secretaris van de provincie;
griffier van de provincie;
lid van de rekenkamer van de provincie waarin de gemeente waar hij wethouder is,
is gelegen;
lid van de raad van een gemeente;
burgemeester;
lid van de rekenkamer;
ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 81 p, eerste lid;
lid van een deelraad;
lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente;
ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan
ondergeschikt;
ambtenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie aangesteld, tot wiens taak
behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de
gemeente;
functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het
gemeentebestuur van advies dient.

