
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 1 
 
 Doetinchem, 9 november 2017 
 
 
Vermindering aantal wethouders 
 
 
Te besluiten om: 
1. Kennis te nemen van de ontslagbrief van wethouder C.J. Telder. 
2. Per 9 december 2017 het aantal wethouders te verminderen naar vijf (met een totale 

tijdsbestedingsnorm van 400%). 
3. Kennis te nemen van de voorlopige verdeling van de portefeuille Telder over de collegeleden. 
 
Context 
Op 9 november 2017 heeft wethouder C.J. Telder schriftelijk mededeling aan uw raad gedaan 
dat hij zijn ontslag indient als wethouder van de gemeente Doetinchem. Hierdoor is in het 
college een vacature ontstaan. Conform artikel 39 Gemeentewet dient de benoeming ter 
vervulling van de opengevallen plaats zo spoedig mogelijk te geschieden, tenzij uw raad besluit 
het aantal wethouders te verminderen. 
De voorzitters van alle raadsfracties hebben met elkaar over de ontstane situatie gesproken, 
mede op basis van informatie uit het college. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat de 
opengevallen plaats opgevuld kan worden door een herverdeling van de portefeuille van 
de heer Telder over de huidige collegeleden zonder de tijdsbestedingsnorm van de individuele 
collegeleden aan te passen. Het voorliggende voorstel vraagt de raad deze conclusie te 
bekrachtigen. 
 
Argumenten 
1.1 Een wethouder kan te allen tijde ontslag nemen. 
Conform artikel 43, lid 1 Gemeentewet kan een wethouder te allen tijde ontslag nemen en doet 
hij hiervan schriftelijk mededeling aan de raad. Wethouder C.J. Telder heeft hiertoe op 
9 november 2017 een brief aan de voorzitter van de raad gestuurd.  
 
2.1 Het college acht het mogelijk de portefeuille van wethouder C.J. Telder voor de resterende 
collegeperiode binnen het college te herverdelen. 
Het huidig aantal wethouders is zes, met een totale tijdsbestedingsnorm van 500% (conform het 
raadsbesluit hierover van 19 mei 2014). Gezien de beperkte resterende periode tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) acht het college het mogelijk om de portefeuille van 
wethouder C.J. Telder te herverdelen binnen het college zonder de tijdsbestedingsnorm van de 
individuele collegeleden aan te passen. 
Het college maakt wel twee opmerkingen bij het herverdelen van de portefeuille wethouder 
Telder: 
- de externe representatie met name in de portefeuille wethouder Telder zal niet op dezelfde 

wijze kunnen doorgaan; 
- tijdsbeslag door de extra taken voor de collegeleden leidt tot minder inzet op vernieuwing 

en innovatie. 
 
2.2 De vermindering van het aantal wethouders gaat in per 9 december 2017 
Wethouder Telder heeft zijn ontslag ingediend op 9 november 2017. Conform artikel 43, lid 2 
Gemeentewet gaat zijn ontslag dan in op de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn 
ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen. 
Aangezien dit laatste niet aan de orde is, gaat het ontslag van wethouder Telder in per 9 
december 2017. Om die reden gaat de vermindering van het aantal wethouders ook in per die 
dag. 
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3.1 Het college heeft afspraken gemaakt over een voorlopige verdeling van de portefeuille 
Telder. 
Op basis van informatie over de portefeuille van wethouder Telder heeft het college een 
voorlopige verdeling van die portefeuille over de andere collegeleden gemaakt.  
Het college is voornemens op 21 november deze verdeling definitief te maken. Het is de 
bevoegdheid van het college om te komen tot een portefeuilleverdeling. 
 
Tot slot 
Indien de raad conform het voorstel besluit, gaat het ontslag van wethouder C.J. Telder 
(conform artikel 43, lid 2 Gemeentewet) per 9 december 2017 in. 
 
Bijlagen 
1. Ontslagbrief wethouder C.J. Telder 
2. Voorlopige verdeling portefeuille Telder 
3. Raadsbesluit 19 mei 2014 Benoeming en installatie wethouders (2014-41) 
 
 
De griffier       De burgemeester, 
 
drs. B.P.M. Janssens    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van griffier en burgemeester over het verminderen van het aantal 
wethouders; 
 
gelet op de artikelen 39 en 43 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Kennis te nemen van de ontslagbrief van wethouder C.J. Telder. 
2. Per 9 december 2017 het aantal wethouders te verminderen naar vijf (met een totale 

tijdsbestedingsnorm van 400%). 
3. Kennis te nemen van de voorlopige verdeling van de portefeuille Telder over de 

collegeleden. 
 

 
Aldus besloten in zijn vergadering van 9 november 2017, 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
 , voorzitter 
 


