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Onderwerp:  Intrekken verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Den Helder 2008 

 

Gevraagd besluit: 

- de Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Den Helder 2008 intrekken; 

 

Publiekssamenvatting 

Per 18 november 2010 is het Besluit sollicitatieplicht voor gewezen politieke ambtsdragers van kracht 

geworden. Dit besluit bevat alle regels over outplacement van de gewezen wethouder. Daarmee is de 

Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Den Helder 2008 overbodig geworden. 

 

Inleiding 

De aanleiding voor dit advies is de actualisering van de arbeidsvoorwaarden voor zowel de medewerker als de 

politieke ambtsdrager.  De Verordening outplacement wethouders blijkt al enige jaren overbodig te zijn. Het 

besluit "Sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers" van 18 november 2010 bevat alle regels 

over outplacement van de gewezen wethouder. Uw raad wordt verzocht de Verordening outplacement gewezen 

wethouders gemeente Den Helder 2008 in te trekken 

 

Beoogd (maatschappelijk) resultaat 

Een actuele rechtspositie van de (gewezen) wethouder. 

 

Kader 

Gemeentewet artikel 149. De raad heeft de bevoegdheid om verordeningen vast te stellen en in te trekken. 

 

Argumenten 

De Verordening outplacement wethouders blijkt al enige jaren overbodig te zijn. Het besluit "Sollicitatieplicht 

Appa voor gewezen politieke ambtsdragers" van 18 november 2010 bevat alle regels over outplacement van de 

gewezen wethouder. Daarnaast is in de Verordening outplacement gewezen wethouders in artikel 3 een 

maximale toekenningsduur vastgelegd voor wat betreft de tegemoetkoming in de kosten voor outplacement. Dit 

artikel is in strijd met het besluit Sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers van 18 november 

2010, waarin geen maximale toekenningsduur wordt genoemd. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Er zijn onderwerpen waarop de Referendumverordening niet van toepassing is.  Het voorstel leent zich niet voor 

het houden van een referendum, omdat verordeningen uitgesloten zijn op grond van artikel 2, lid k. 

 

Financiële consequenties 

Het intrekken van een verordening heeft geen financiële consequenties. 

 

Communicatie 

De burger wordt geïnformeerd over het genomen besluit via Stadsnieuws. 
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Realisatie 

De Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Den Helder 2008 verwijderen uit RAP 

(Rechtspositie Ambtelijk Personeel), het programma waarin de arbeidsvoorwaarden van zowel de politieke 

ambtsdrager als de medewerker te vinden zijn. 
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