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Gevraagd besluit:
1. Met ingang van 9 juli 2018 de volgende personen te benoemen tot wethouders van de gemeente
Den Helder:
a. mevrouw T. Biersteker-Giljou;
b. de heer R. Duijnker;
c. mevrouw H. Keur-Polman;
d. de heer P.J.R. Kos;
e. de heer J.K. Visser;
f. de heer P. de Vrij;
g. de heer M.C. Wouters.
2. De volgende tijdsbestedingsnorm vast te stellen:
a. mevrouw T. Biersteker-Giljou:
70%
b. de heer R. Duijnker:
90%
c. mevrouw H. Keur-Polman:
100%
d. de heer P.J.R. Kos:
90%
e. de heer J.K. Visser:
90%
f. de heer P. de Vrij:
80%
g. de heer M.C. Wouters:
50%
3. Op grond van artikel 36a Gemeentewet ontheffing van het vereiste van ingezetenschap verlenen aan
mevrouw H. Keur-Polman voor de duur van één jaar.
Publiekssamenvatting
Er is een nieuw coalitieakkoord in gemeente Den Helder. In het verlengde hiervan worden de wethouders van
de coalitiepartijen door de raad benoemd.
Inleiding
Op 27 juni hebben wij een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. In verband hiermee stellen wij u voor om de
door ons voorgestelde wethouders te benoemen. In het aan u afzonderlijk toegezonden coalitieprogramma
gemeente Den Helder 2018-2022 heeft u van de portefeuilleverdeling kennis kunnen nemen. De curriculum
vitae van de kandidaat wethouders zijn bijgevoegd.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Benoemen van wethouders.
Kader
Artikelen 35 t/m 38, 41a, 41b, 41c Gemeentewet
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Argumenten
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad zijn wethouders. De benoeming gaat in op het
moment dat de wethouders de benoeming hebben aangenomen. Daarbij stelt de raad bij de benoeming de
tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vast (artikel 36 Gemeentewet). Wij stellen u voor deze als volgt vast te
stellen:
o mevrouw T. Biersteker-Giljou:
70%
o de heer R. Duijnker:
90%
o mevrouw H. Keur-Polman:
100%
o de heer P.J.R. Kos:
90%
o de heer J.K. Visser:
90%
o de heer P. de Vrij:
80%
o de heer M.C. Wouters:
50%
Deze verdeling is anders dan in het coalitieakkoord staat aangegeven omdat de tijdsbestedingsnorm van de
heer M.C. Wouters wijzigt van 100% naar 50%. De portefeuille zoals is opgenomen in het coalitieprogramma is
als volgt verdeeld onder de overige wethouders, waarbij de heer M. Wouters eindverantwoordelijk blijft voor de
portefeuille:
1. Stedelijke vernieuwing, stadshart en detailhandel naar wethouder P.J.R. Kos, zijn tijdsbestedingsnorm
wijzigt van 70% naar 90%;
2. Grondexploitatie en vastgoed naar wethouder R. Duijnker, zijn tijdsbestedingsnorm wijzigt van 70%
naar 90%;
3. Bestuur en organisatie, huisvesting en HVC naar wethouder P. de Vrij, zijn tijdsbestedingsnorm wijzigt
van 70% naar 80%.
Op grond van artikel 41a Gemeentewet wordt de eed (verklaring en belofte) afgelegd, voordat de functie van
wethouder kan worden uitgeoefend.
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 Gemeentewet). Wij verzoeken u om voor
mevrouw H. Keur-Polman 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
de heren R. Duijnker, P.J.R. Kos, J.K. Visser, P. de Vrij, M.C. Wouters en mevrouw T. Biersteker-Giljou heeft dit
als gevolg dat het raadslidmaatschap 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.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Is geen onderzoek naar gedaan.
Duurzaamheid
Is voor dit voorstel niet van toepassing.

Financiële consequenties
Na benoeming ontvangen de wethouders een bezoldiging.
Communicatie
Na benoeming door uw raad zal een persbericht uitgaan.
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Realisatie
Na de benoeming van de in dit voorstel genoemde personen kunnen voor de fracties Seniorenpartij, Stadspartij
Den Helder, VVD, Behoorlijk Bestuur en ChristenUnie nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd.
Den Helder, 27 juni 2018
Namens de fractie van Beter voor Den Helder,

Namens de fractie van de CDA

dhr. G. Assorgia

dhr. H.M. Krul

Namens de fractie van de VVD,

Namens de fractie van de Seniorenpartij,

dhr. J.K. Visser

dhr. R. Duijnker

Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder,

Namens de fractie van de ChristenUnie,

dhr. P.J.R. Kos

mevr. T. Biersteker-Giljou

Namens de fractie van de PvdA,

dhr. P. de Vrij
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