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Registratienummer: 

 

RVO17.0085 Portefeuillehouder: Koen Schuiling 

Van afdeling: Concernstaf Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Nieuwe verdeling portefeuilles college van Den 

Helder (RI17.0110)       

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

M. Hanegraaf 

(0223) 67 8164 

m.hanegraaf@denhelder.nl 

Onderwerp:  Vermindering aantal wethouders college burgemeester en wethouders Den Helder met 

0,8 FTE 

 

Gevraagd besluit: 

Op basis van artikel 39 van de Gemeentewet het aantal wethouders met 0,8 FTE te verminderen. 

 

Publiekssamenvatting 

Naar aanleiding van het aangeboden ontslag van wethouder B.O.B. Haitsma op 4 oktober 2017 is het voorstel 

om de tussentijds open gevallen plaats niet te vervullen, maar om de portefeuille te herschikken onder de 

overige vijf wethouders. 

 

Inleiding 

 

Op 4 oktober 2017 heeft wethouder B.O.B. Haitsma zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad van Den 

Helder. Het voorstel is om de tussentijds open gevallen plaats niet te vervullen, maar om de portefeuille te 

herschikken onder de overige vijf wethouders de portefeuille wordt als volgt herschikt:  

 

• Financiën en belastingen: O.R. Wagner 

• Bestuur en organisatie: P.J.R. Kos 

• Dienstverlening en informatiebeveiliging: P.J.R. Kos 

• Citymarketing: E.M. Krijns 

• Regionale samenwerking: E.M. Krijns 

• Evenementen: F.F. van der Paard 

 

en de volgorde van het waarnemen van de burgemeester als volgt wordt herschikt: 

 

1e locoburgemeester: P.J.R. Kos 

2e locoburgemeester: L. Kuipers 

3e locoburgemeester: E.M. Krijns 

4e locoburgemeester: O.R. Wagner 

5e locoburgemeester: F.F. van der Paard 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

 

Vermindering van het aantal wethouders met 0,8 FTE. 

 

Kader 

Artikel 39 Gemeentewet.  

 

Argumenten 

 

De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, geschiedt zo spoedig mogelijk, tenzij de 

raad besluit het aantal wethouders te verminderen. Met het aangeboden ontslag van wethouder Haitsma dient 

een benoeming ter vervulling plaats te vinden of een besluit voor vermindering van het aantal wethouders.  

 

Maatschappelijke aspecten 

 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 2 

Draagvlak 

 

Het onderwerp leent zich op basis van artikel 1a van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 

voor een referendum.  

 

Duurzaamheid 

 

Het voorgenomen besluit leidt niet tot essentiële veranderingen op het gebied van duurzaamheid of gerelateerd 

beleid.   

 

Financiële consequenties 

 

De bezoldiging is met ingang van 4 oktober 2017 gestopt. Vanwege de bereikte pensioengerechtigde leeftijd is 

een Appa-ontslaguitkering niet van toepassing.  

 

Communicatie 

 

Middels een persbericht en een raadsinformatiebrief is naar de gemeenteraad en extern gecommuniceerd over 

het voornemen van het college van burgemeester en wethouders. 

 

Realisatie 

 

Bij een genomen besluit wordt het aantal wethouders met 0,8 FTE verminderd. Het besluit leidt tevens tot een 

effectuering van de voorgenomen verdeling van portefeuille over de overige wethouders en een nieuwe 

volgorde van waarnemen van de burgemeester.  

 

 

 

Den Helder, 10 oktober 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


