
gemeente Den Helder 

Raadsvoorstel 

Registratienummer: RVO16.0101 Portefeuillehouder: Stadspartij Den Helder 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken 1 bijlagen: 

Behandelend ambtenaar: 
. CV O.R. Wagner {IR16.0187) 

Behandelend ambtenaar: F.V.A. Hoogervorst 
. CV O.R. Wagner {IR16.0187) 

Telefoonnummer: (0223)67 8102 
E-mail adres: f.hoogervorst@denhelder.nl 

Onderwerp: Voorstel tot het benoemen van de heer O.R. Wagner tot wethouder 

Gevraagd besluit: 
I met ingang van 7 november 2016 de heer O.R. Wagner te benoemen tot wethouder van de gemeente 

Den Helder; 
II de tijdsbestedingsnorm voor de heer Wagner vast te stellen op 1000zó,-
III de heer Wagner voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap 

van de gemeente Den Helder. 

Publiekssamenvatting 
Naar aanleiding van het vertrek van wethouder J.E.T.M. van Dongen naar de gemeente Zwijndrecht, stelt de 
fractie van de Stadspartij Den Helder voor de heer O.R. Wagner te benoemen tot haar opvolger. 

Inleiding 
Wethouder Van Dongen heeft ontslag genomen wegens het aanvaarden van het wethoudersambt in de 
gemeente Zwijndrecht. Het ontslag is ingegaan op 4 november 2016. Thans stelt de fractie van de Stadspartij 
Den Helder voor de heer Wagner te benoemen tot haar opvolger. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het invullen van een vacature in het college van burgemeester en wethouders, waarmee de continuïteit van de 
werkzaamheden van het college is gewaarborgd. 

Kader 
De artikelen 13. 35 tot en met 38, 41a, 41 b en 41c van de Gemeentewet en artikel X6 van de Kieswet, waarin 
diverse bepalingen zijn opgenomen over het benoemen van wethouders. 

Argumenten 
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad zijn wethouders. Daarbij stelt de raad bij de 
benoeming de tijdsbestedingsnorm van wethouders vast (artikel 36 Gemeentewet). U wordt voorgesteld deze 
norm voor de heer Wagner vast te stellen op 100 procent. Dit is ook de norm die op wethouder Van Dongen van 
toepassing was. 

Eén van de vereisten voor het wethouderschap is dat de wethouder ingezetene moet zijn van de gemeente. 
Dat wil zeggen dat hij zijn werkelijke woonplaats moet hebben in de gemeente waar hij wethouder is. De raad 
kan voor de duur van maximaal een jaar (met een mogelijkheid tot verlenging na dit jaar) ontheffing verlenen 
van dat vereiste (artikel 36a, lid 2, Gemeentewet). Voor de heer Wagner is deze ontheffing gewenst. 

De heer Wagner is thans nog wethouder in de gemeente Haarlemmerliede. Op grond van artikel 6a, lid 3, 
Gemeentewet is het niet toegestaan in meer dan één gemeente wethouder te zijn. De heer Wagner wil pas 
(onmiddellijk) ontslag nemen in Haarlemmerliede nadat hij zekerheid heeft over zijn benoeming in Den Helder. 
Dit betekent dat hij in de raadsvergadering van 7 november 2016 kan worden benoemd. Daarmee is hij nog 
geen wethouder in Den Helder. Dit is hij pas zodra hij het ambt heeft aanvaard. Hiervoor staat een termijn van 
maximaal tien dagen. Na zijn benoeming neemt hij onmiddellijk ontslag in Haarlemmerliede, waarmee de weg 
vrij is om wethouder te worden In Den Helder door de benoeming te aanvaarden. De installatie 
(ambtsaanvaarding en afleggen eed/belofte) zal dan vervolgens kunnen plaatsvinden in de raadsvergadering 
van 9 november 2016. 
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Maatschappelijk draagvlak 
Het maatschappelijk draagvlak is niet onderzocht. Het voorstel is niet referendabel op grond van artikel 2, lid i, 
Referendumverordening Den Helder 2012, waarin benoemingen zijn uitgesloten. Het voorstel heeft geen 
aspecten met betrekking tot duurzaamheid. 

Financiële consequenties 
Omdat het de vervanging van een wethouder betreft (met dezelfde tijdsbestedingsnorm), heeft het voorstel 
geen nadelige financiële consequenties. De te benoemen wethouder ontvangt een vastgestelde bezoldiging en 
zijn voorganger niet meer. 

Communicatie 
Over de benoeming van de wethouder wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd. 

De heer Wagner krijgt schriftelijk bericht van zijn benoeming op 7 november 2016. Op basis hiervan neemt hij 
onmiddellijk ontslag als wethouder van Haarlemmerliede. Zodra zijn ontslagbrief bij de raad van 
Haarìemmerliede is binnengekomen, is zijn ontslag als wethouder van Haarlemmerliede een feit en is hij geen 
wethouder meer van die gemeente. De heer Wagner aanvaardt vervolgens de benoeming tot wethouder van 
Den Helder en legt de eed of belofte af in de raadsvergadering van 9 november 2016. Vanaf dat moment is hij 
gerechtigd om als wethouder te functioneren. 

Den H e l d e e r T Q oktober 2016 

Realisatie 

P.R. Reenders,^,,/ 
fractievoorzitter Stadspartij Den Helder. 
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