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RAADSVOORSTEL 
2022/11.03 
 
 

  

Indiener: Presidium 

Datum:  18 november 2022 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester 

Portefeuille(s):  Algemeen bestuurlijke zaken 

Contactpersoon:  M.W. Bosma 

Tel.nr.: 5909 E-mailadres: bosma.m@oudewater.nl 

 

Onderwerp: Benoeming de heer I.A.M. (Ivo) ten Hagen tot wethouder 

 

 
De raad besluit: 
 

1. te benoemen tot wethouder de heer I.A.M. ten Hagen, met een tijdsbestedingsnorm van 0,8 fte; 
2. aan de heer I.A.M. ten Hagen ontheffing te verlenen van het ingezetenschap voor de duur van 

één jaar; 
3. aan de heer I.A.M. ten Hagen een vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer toe te 

kennen. 
 
 

Inleiding:  

Met het vertrek van mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen  is een vacature ontstaan in het college van 
burgemeester en wethouders. De VVD-fractie draagt de volgende kandidaat voor als wethouder 
voor de bestuursperiode 2022 - 2026: de heer I.A.M. (Ivo) ten Hagen. Dit raadsvoorstel voorziet in 
de benoeming van de voornoemde persoon tot wethouder. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikelen 35, 36, 36a, 36b, 37 en 42 van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Met dit voorstel wordt voorzien in de opvolging van wethouder mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen 
nu zij op 15 december 2022 geïnstalleerd zal worden als burgemeester van Scherpenzeel.  

Argumenten: 

Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de wethouders benoemt. Artikel 36 
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van de Gemeentewet bepaalt dat het aantal wethouders maximaal twintig procent van het aantal 
raadsleden bedraagt, indien zij 'fulltime' worden aangesteld. Dit zijn maximaal drie wethouders. Met 
(een gedeelte) parttime wethouders zou zelfs 3,3 fte - en een totaal aantal van vier wethouders - 
benoemd mogen worden. 
 
De wet bepaalt ook dat er minimaal twee wethouders moeten zijn. Met dit voorstel wordt het aantal 
wethouders, zowel in aantal als in fte, niet gewijzigd. Dit voorstel valt binnen de wettelijke marges. 
 
De kandidaat-wethouder is momenteel niet in Oudewater woonachtig. Overeenkomstig artikel 36a 
van de Gemeentewet dient de raad hem vrijstelling te verlenen van de eis betreffende 
het ingezetenschap. Deze vrijstelling kan verleend worden voor een periode van één jaar. Deze 
vrijstelling kan jaarlijks worden verlengd. 

Kanttekeningen: 

Het voorstel betreft een voordracht vanuit de coalitie. Ieder raadslid heeft de vrijheid om een andere 
persoon voor te dragen en op deze persoon te stemmen. 

Financiën: 

- 

Uitvoering: 

Indien de wethouder de benoeming direct aanvaardt kan aansluitend aan de benoeming tijdens de 
raadsvergadering van 24 november 2022 de installatie plaatsvinden. 

Communicatie: 

Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. De benoeming zal ook op de website 
worden gepubliceerd. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

Concept raadsbesluit 'Benoeming de heer I.A.M. ten Hagen tot wethouder’ 

DVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
Het presidium, 

 
de griffier 
 
 
mr. M.W. Bosma 
 

 
de burgemeester 
 
 
drs. D.C. de Vries 

 


