
 

 

Publiekssamenvatting: 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de periode hierna hebben 

onderhandelingen over een coalitieakkoord plaatsgevonden tussen de fracties Beter voor Den Helder, 

CDA, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Seniorenpartij Den Helder en Stadspartij Den Helder. Het 

coalitieakkoord is op 21 juli openbaar gemaakt. In het verlengde hiervan worden de wethouders van de 

coalitiepartijen door de raad benoemd. 

 

Geadviseerd besluit 

1. De volgende personen te benoemen tot wethouder van de gemeente Den Helder: 

1. de heer M.C. Wouters 

2. mevrouw P.T. Bais 

3. de heer F.H. Camara 

4. de heer Ch. de Koning 

5. mevrouw T. Augustijn 

6. de heer P. de Vrij 

7. de heer P.J.R. Kos 

2. De volgende tijdsbestedingsnorm vast te stellen: 

1. de heer M.C. Wouters 90% 

2. mevrouw P.T. Bais 100% 

3. de heer F.H. Camara 100% 

4. de heer Ch. de Koning 80% 

5. mevrouw T. Augustijn 80% 

6. de heer P. de Vrij 80% 

7. de heer P.J.R. Kos 80% 

3. Op grond van artikel 36a, tweede lid Gemeentewet ontheffing van het vereiste van ingezetenschap 

verlenen aan de heer Ch. de Koning voor de duur van maximaal één jaar. 

 
Raadsvoorstel: 

Aanleiding en context  

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De afgelopen weken hebben 

onderhandelingen over een coalitieakkoord plaatsgevonden tussen de fracties Beter voor Den Helder,  

CDA, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Seniorenpartij Den Helder en Stadspartij Den Helder. Op 21 juli 2022 

is het coalitieakkoord openbaar gemaakt. Als gevolg hiervan worden nieuwe wethouders voorgedragen. De 

genoemde fracties stellen voor om de voorgedragen kandidaten te benoemen als wethouder. 

 

Coalitiepartijen: Beter voor Den Helder, CDA, 

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Seniorenpartij 

Den Helder en Stadspartij Den Helder 

Van team: Bestuur & Organisatie 

Adviseur: Wendy Koedijk 

E-mail: w.koedijk@denhelder.nl 

Classificatie:  Openbaar Kenmerk:  2022-036112 

Begrotingswijziging :  Nee 

Onderwerp:  Voorstel tot het benoemen van wethouders 
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Doelen en resultaten 

Te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders van Den Helder voor de periode 2022-

2026. 

Kaders en omstandigheden 

Artikel 35, 36, 37, 38, 41a, 41b en 41c van de Gemeentewet. 

Argumenten en alternatieven 

Artikel 35 van de Gemeentewet stelt dat de raad de wethouders benoemt. De raad beoordeelt of een 

wethouder voldoet aan de uit de wet voortvloeiende eisen. In artikel 36a van de Gemeentewet staan de 

vereisten voor het wethouderschap vermeld. 

Op grond van artikel 41a van de Gemeentewet wordt, na de benoeming door de raad, de eed (verklaring 

en belofte) afgelegd, waarna zij de functie van wethouder kunnen uitoefenen. Een van de vereisten voor 

het wethouderschap is dat de wethouder ingezetene moet zijn van de gemeente, dat wil zeggen zijn 

werkelijke woonplaats moet hebben in de gemeente waarvan hij wethouder is. De raad kan voor de duur 

van een jaar ontheffing verlenen van dat vereiste (artikel 36a, tweede lid Gemeentewet). Voor de heer 

Ch. de Koning wordt voorgesteld ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlenen voor de 

duur van één jaar. 

Alle kandidaten hebben medegedeeld de benoeming tot wethouder onmiddellijk te aanvaarden. In het 

geval van mevrouw P.T. Bais en de heren P. de Vrij en P.J.R. Kos heeft dit als gevolg dat het lidmaatschap 

van uw raad op grond van de Gemeentewet (artikel 13) met ingang van de aanvaardingsdatum wordt 

beëindigd. Voor de invulling van de vacature in uw raad volgt een afzonderlijk voorstel. 

Bestuurlijke vernieuwing 

Is voor dit voorstel niet van toepassing. 

Het voorstel leent zich op grond van de Referendum verordening gemeente Den Helder 2012 artikel 2. 

onder i 'benoemingen of functioneren van personen' niet voor het houden van een referendum.  

Duurzaamheid 

Is voor dit voorstel niet van toepassing. 

Financiële consequenties 

De wethouders ontvangen voor hun taakuitoefening een bezoldiging volgens de Rechtspositieregeling 

wethouders. 

Uitvoering en planning 

De benoeming gaat per direct in. 

Communicatie 

Na benoeming door uw raad zal een persbericht uitgaan. 

Den Helder, 15 augustus 2022 

 

Namens de fractie van Beter voor Den Helder,  Namens de factie van het CDA, 

 

G. Assorgia      H.M. Krul 

 

Namens de fractie van de VVD,    Namens de fractie van D66, 

 

P.T. Bais      J.P. Verhoef 
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Namens de fractie van GroenLinks,    Namens de fractie van de PvdA, 

 

M. Boessenkool      P. de Vrij 

 

Namens de fractie van de Seniorenpartij Den Helder, Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder, 

 

N. List       P.J.R. Kos  
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De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel van de fracties van Beter voor Den Helder, het CDA, de VVD, D66, GroenLinks, 

de PvdA, de Seniorenpartij Den Helder en de Stadspartij Den Helder van 15 augustus 2022; 

gehoord de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven; 

gelet op de artikelen 35, 36, 37, 38, 41a, 41b en 41c van de Gemeentewet;  

besluit: 

1. De volgende personen te benoemen tot wethouder van de gemeente Den Helder: 

1. de heer M.C. Wouters 

2. mevrouw P.T. Bais 

3. de heer F.H. Camara 

4. de heer Ch. de Koning 

5. mevrouw T. Augustijn 

6. de heer P. de Vrij 

7. de heer P.J.R. Kos 

2. De volgende tijdsbestedingsnorm vast te stellen: 

1. de heer M.C. Wouters 90% 

2. mevrouw P.T. Bais 100% 

3. de heer F.H. Camara 100% 

4. de heer Ch. de Koning 80% 

5. mevrouw T. Augustijn 80% 

6. de heer P. de Vrij 80% 

7. de heer P.J.R. Kos 80% 

3. Op grond van artikel 36a, tweede lid Gemeentewet ontheffing van het vereiste van ingezetenschap 

verlenen aan de heer Ch. de Koning voor de duur van maximaal één jaar. 

4. De door de burgemeester aan de raad opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 2, 

Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, lid 2, aanhef en onder e. van de Wet open overheid (de 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) op de daartoe gewaarmerkte stukken ‘Rapportage 

risicoanalyse integriteit; overzichtsrapportage Den Helder opgesteld 11 juli 2022’, overeenkomstig artikel 

25, lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van  

CONCEPT - Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. 

Besluit nummer 2022-036112 

Onderwerp Voorstel tot het benoemen van wethouders 


