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Te benoemen tot full time wethouder:
De heer S. Stegen te 1e Exloërmond (BBC2014)

Aan de raad,
Inleiding
Wethouder Jan Zwiers heeft in verband met het aanvaarden van een functie elders per brief van 30
januari 2020 (ontvangen op 31 januari 2020) om ontslag verzocht als wethouder van de gemeente
Coevorden. Dit ontslag gaat in één maand na ontvangst van deze ontslagbrief door uw raad.
Hierdoor is per 1 maart 2020 een vacature van wethouder (1fte) ontstaan. Na tussentijds vertrek
van een wethouder neemt de raad zo spoedig mogelijk een beslissing over de vervulling van de
opengevallen plaats.
Met dit voorstel wordt beoogd voor de resterende raadsperiode 2018-2022 een nieuwe wethouder
te laten benoemen in de raadsvergadering van 24 maart 2020.
Argumenten
1. Uitkomsten wervingsprocedure.
De fractie BBC2014 heeft een procedure gevolgd voor de werving van een nieuwe
wethouderskandidaat. Dit heeft geresulteerd in de voordracht van de heer S. Stegen te 1 e
Exloërmond. Voorgesteld wordt de heer S. Stegen (BBC2014) in de vacature te benoemen tot
wethouder volgens dezelfde tijdsbestedingsnorm.
2. Uitkomsten risicoanalyse integriteit
In lijn met het vastgestelde integriteitsbeleid en de gehouden integriteitsscan voor de zittende
wethouders wordt ook voor de kandidaat wethouder een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. Uit dat
onderzoek zal blijken of er ten tijde van het onderzoek wel/geen sprake was van enig voorzienbaar
integriteitsrisico. De burgemeester koppelt als opdrachtgever de resultaten daarvan terug naar de
integriteitscommissie. Het onderzoek is nog in uitvoering. Dat zal voor de raadsvergadering van 24
maart 2020 zijn afgerond.
Opmerkingen
n.v.t.
Kosten, baten, dekking
n.v.t.
Aanpak/uitvoering

Kenmerk:

Onderzoekscommissie
Op grond van artikel 6 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad Coevorden 2015 benoemt de voorzitter drie raadsleden in een onderzoekscommissie.
Deze commissie onderzoekt aan de hand van de geloofsbrieven of voldaan wordt aan de wettelijke
vereisten en brengt een advies uit over de benoeming. Het gaat om de volgende eisen:
de vereisten voor het lidmaatschap van de raad die tevens gelden voor de wethouders (de
artikelen 36a en 10 van de Gemeentewet). Deze gaan over het ingezetenschap, de
leeftijdsgrens en het niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
het niet hebben van de zogenaamde onverenigbare betrekkingen genoemd in artikel 36b
van de Gemeentewet;
het niet vervullen van nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op
een goede vervulling van het wethouderschap, zoals bepaald in artikel 41b van de
Gemeentewet;
het niet verrichten van verboden handelingen op basis van artikel 41c, lid 1 in combinatie
met artikel 15, lid 1 en 2 van de Gemeentewet.
Stembureau
Op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde benoemt de voorzitter drie leden tot
stembureau. Vervolgens vindt een schriftelijke stemming plaats.
Na de benoeming tot wethouder door de raad en de aanvaarding van deze functie wordt de nieuwe
wethouder beëdigd.
Ingevolge artikel 41a van de Gemeentewet legt de wethouder, alvorens hij zijn functie kan
uitoefenen, in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter de eed af.
De benoemde wethouder wordt door de voorzitter opgeroepen om in de vergadering in handen van
de voorzitter de volgende eed (verklaring of belofte) af te leggen:
"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!")
Na de benoeming wordt het besluit bekendgemaakt door uitreiking aan de benoemde wethouder.
De benoemde wethouder deelt de raad na de kennisgeving van zijn benoeming mee of hij de
benoeming aanneemt.
Communicatie
Het benoemingsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt op overheid.nl.
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