
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 

 

 Doetinchem, 15 mei 2014 

 

 

Benoeming en installatie wethouders 

 

 

Voorstel: 

1. Het aantal wethouders te bepalen op zes met een totale tijdsbestedingsnorm 

van 500%, te verdelen over de wethouders zoals hierna beschreven. 

2. De volgende personen te benoemen tot wethouder met de aangegeven 

tijdsbestedingsnorm: 

a. Dhr. P.C. (Peter) Drenth, CDA (100%); 

b. Mevr. I.M. (Ingrid) Lambregts-van Nobelen, CDA (75%); 

c. Mevr. L.W.C.M. (Loes) van der Meijs-van de Laar, VVD (100%); 

d. Dhr. C.J. (Kees) Telder, D66 (100%); 

e. Dhr. F.H.T. (Frans) Langeveld, GroenLinks (75%); 

f.     Dhr. H.G. (Henk) Bulten, SGP-ChristenUnie (50%). 

3. Ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van 

een jaar aan mevr. I.M. Lambregts-van Nobelen en dhr. C.J. Telder. 

4. Kennis te nemen van de conceptportefeuilleverdeling. 

 

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Op basis van de uitslag van die 

verkiezingen is een aantal partijen met elkaar in gesprek gegaan over een coalitieakkoord, 

onder leiding van formateur dhr. P.C. Drenth van het CDA. Dat akkoord (Agenda voor de 

Toekomst) is eerder vanavond door u behandeld. Nu ligt voor om de wethouders te benoemen 

die dit akkoord uit gaan voeren. De bij het coalitieakkoord betrokken partijen stellen de 

volgende personen voor om te benoemen als wethouder (met tussen haakjes de omvang van 

hun betrekking als wethouder): 

a. Dhr. P.C. (Peter) Drenth, CDA (100%); 

b. Mevr. I.M. (Ingrid) Lambregts-van Nobelen, CDA (75%); 

c. Mevr. L.W.C.M. (Loes) van der Meijs-van de Laar, VVD (100%); 

d. Dhr. C.J. (Kees) Telder, D66 (100%); 

e. Dhr. F.H.T. (Frans) Langeveld, GroenLinks (75%); 

f.     Dhr. H.G. (Henk) Bulten, SGP-ChristenUnie (50%). 

Conform artikel 35 Gemeentewet is het de raad die de wethouders benoemd. 

 

Aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm 

Het voorstel is om zes wethouders te benoemen, drie als fulltime wethouder en drie als 

parttime wethouder, met een totale tijdsbestedingsnorm van 500%. 

Conform artikel 36, lid 1 Gemeentewet is het aantal fulltime wethouders maximaal 20% van 

het aantal raadsleden. Echter, conform artikel 36, lid 2 Gemeentewet kan de raad besluiten om 

één of meer deeltijdwethouders te benoemen. Indien de raad daartoe besluit, is conform 

artikel 36, lid 3 het aantal wethouders (in plaats van 20%) maximaal 25% van het aantal 

raadsleden. Tegelijk mag hun totale tijdsbestedingsnorm niet meer dan 110% zijn van de 

tijdsbesteding van het maximaal aantal fulltime wethouders. Dit betekent dat in Doetinchem, 

bij één of meer parttime wethouders, maximaal 8 wethouders benoemd kunnen worden en 

dat de totale tijdsbestedingsnorm voor die wethouders niet meer dan 660% (6 fulltime 

raadsleden x 110%) mag bedragen. 

De conclusie is dat het aantal voorgestelde wethouders en hun totale tijdsbestedingsnorm 

vallen binnen de wettelijk maxima daarvoor. 

Conform artikel 36, lid 4 Gemeentewet stelt de raad bij de benoeming van de wethouders de 

tijdsbestedingsnorm van elke wethouder vast. 

 

 

 



Onderzoek geloofsbrieven 

Wethouders moeten conform de artikelen 36a en 36b Gemeentewet voldoen aan een aantal 

vereisten (zoals inwoner van de gemeente Doetinchem zijn) en mogen geen met het 

wethouderschap onverenigbare functies hebben (zoals minister zijn). Ter toetsing hierop 

hebben de kandidaat-wethouders hun zgn. geloofsbrieven ingediend. De commissie voor het 

onderzoek op de geloofsbrieven, bestaande uit drie raadsleden, hebben de geloofsbrieven 

voorafgaand aan de raadsvergadering onderzocht. Tijdens de vergadering zal de voorzitter van 

de commissie verlag doen van haar bevindingen, op basis waarvan de voorzitter van de raad 

een conclusie kan trekken over de benoembaarheid van de kandidaat-wethouders. 

 

Vereiste van ingezetenschap 

Conform artikel 36a, lid 1 is voor het wethouderschap vereist dat men ingezetene van de 

gemeente is. Twee van de voorgestelde kandidaat-wethouders voldoen niet aan dit vereiste. 

Conform artikel 36a, lid 2 kan de raad hen echter voor de duur van een jaar ontheffing 

verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Vandaar leggen wij u het voorstel voor om mevr. 

I.M. Lambregts-van Nobelen en dhr. C.J. Telder ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap voor de duur van een jaar. 

 

Nevenfuncties en verboden handelingen wethouders 

Conform artikel 41b Gemeentewet vervult een wethouder geen nevenfuncties waarvan de 

uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap. 

Tevens geeft artikel 41c Gemeentewet een lijst met verboden handelingen voor wethouders 

(zoals het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente). Zoals in onze gemeente 

gebruikelijk bespreekt de burgemeester dit integriteitsonderwerp met de beoogde kandidaten. 

Voorafgaand hieraan hebben de beoogde kandidaten een gesprek gehad met bureau Capra. 

 

Moment van ingaan benoeming tot wethouder en beëindiging raadslidmaatschap 

Nadat de commissie voor het onderzoek op de geloofsbrieven haar werk heeft gedaan en de 

voorzitter van de raad concludeert dat de kandidaat-wethouders benoemdbaar zijn, volgt de 

schriftelijke stemming over hun benoeming. Conform artikel 38 Gemeentewet is het vereist 

dat de benoemde wethouder de benoeming aanneemt. De benoeming gaat vervolgens in op 

het moment dat de helft van het aantal wethouders de benoeming heeft aangenomen. Op dat 

moment ook treden de wethouders van het voorgaande college af (conform artikel 42 

Gemeentewet). 

Het raadslidmaatschap van de nieuw benoemde wethouders vanuit de gemeenteraad loopt af, 

conform artikel 36b, lid 2b Gemeentewet, op het moment dat de goedkeuring van de 

geloofsbrieven van hun opvolgers als lid van de raad onherroepelijk is geworden, dat wil 

zeggen op het moment dat hun opvolgers als raadslid geïnstalleerd zijn. Tot die tijd zijn de 

betreffende wethouders ook raadslid. 

 

Conceptportefeuilleverdeling 

Het college besluit over de verdeling van de portefeuilles over de burgemeester en de 

wethouders. Vooruitlopend hierop deelt de formateur u de volgende 

conceptportefeuilleverdeling mee: 

- Burgemeester Niels E. Joosten: Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie, 

Klachten, Bezwaar en Beroep, Algemene Plaatselijke Verordening, Integrale Handhaving, 

Regionale aangelegenheden, Internationale samenwerking, Kabinet en Representatie; 

- Wethouder Peter Drenth: Economische Zaken, Verkeer, BUHA, Accommodaties, Sport en 

Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid; 

- Wethouder Loes van der Meijs: Onderwijs, Jeugdzorg, Jeugd, Cultuur, Cultuurhistorie en 

Personeel & Organisatie; 

- Wethouder Kees Telder: Wet maatschappelijke ondersteuning, Armoedebeleid, Ouderen, 

Burgerparticipatie, Dienstverlening en Automatisering & Communicatie; 

- Wethouder Frans Langeveld: Afval, Milieu & Omgevingsdienst Achterhoek, Duurzaamheid en 

Participatiewet; 

- Wethouder Henk Bulten: Financiën, Grondbedrijf, Nutsvoorzieningen en Recreatie & 

Toerisme; 



Wethouder Ingrid Lambregts: Wijk- & Buurtontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en 

Volkshuisvesting, Bouw- & Woningtoezicht, Water & Riolering en Natuur & Landschap. 

 

Eed of belofte 

Een wethouder legt op grond van artikel 41a van de Gemeentewet de eed of belofte af.  

De tekst daarvan luidt: 

Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. 

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 

noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en 

dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. 

  Zo waarlijk helpe mij God almachtig ! (Dat verklaar en beloof ik!) 

 

Burgemeester en griffier van Doetinchem, 

De griffier,   De burgemeester, 

 

DRS. B.P.M. JANSSENS   N.E. JOOSTEN BC 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_06-01-2012


De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel over Benoeming en installatie wethouders; 

 

gelet op de artikelen 35 t/m 42 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Het aantal wethouders te bepalen op zes met een totale tijdsbestedingsnorm van 500%, te 

verdelen over de wethouders zoals hierna beschreven. 

2. De volgende personen te benoemen tot wethouder met de aangegeven 

tijdsbestedingsnorm: 

a. Dhr. P.C. (Peter) Drenth, CDA (100%); 

b. Mevr. I.M. (Ingrid) Lambregts-van Nobelen, CDA (75%); 

c. Mevr. L.W.C.M. (Loes) van der Meijs-van de Laar, VVD (100%); 

d. Dhr. C.J. (Kees) Telder, D66 (100%); 

e. Dhr. F.H.T. (Frans) Langeveld, GroenLinks (75%); 

f.     Dhr. H.G. (Henk) Bulten, SGP-ChristenUnie (50%). 

3. Ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van een jaar aan 

mevr. I.M. Lambregts-van Nobelen en dhr. C.J. Telder. 

4. Kennis te nemen van de conceptportefeuilleverdeling. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 19 mei 2014, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

 , voorzitter 

 


