
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

De fracties van de VVD, het CDA en D66 hebben op 1 juni 2018 een coalitieakkoord bereikt, 

waaronder een akkoord over de samenstelling van het college in de raadsperiode 2018 – 2022. De 

coalitiepartijen dragen kandidaten voor als wethouder. De VVD draagt voor de heer N.A.L. Heijink. 

Het CDA draagt voor mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn - Rive. D66 draagt voor de heer H. 

Wijkhuisen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze kandidaten te benoemen tot wethouder. 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

b e s l u i t: 

 

1. de heer N.A.L. Heijink, mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive en de heer H. Wijkhuisen 

te benoemen tot wethouder; 

 

2. mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen 

van het vereiste van ingezetenschap; 

 

3. de heer H. Wijkhuisen voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap.   

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 7 juni 2018 

 

 

  , voorzitter 
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Beslispunt 1: 

 

De heer N.A.L. Heijink: 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 14 

Stemmen tegen: 5 

Afwezig: 0 

 

Mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive: 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 19 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 0 

 

De heer H. Wijkhuisen: 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 19 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 0 

 

Beslispunt 2: 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 19 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 0 

 

Beslispunt 3: 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor:  19 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 0 
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Voorgesteld besluit 

 

De fracties van de VVD, het CDA en D66 stellen de gemeenteraad voor: 

 

1. de heer N.A.L. Heijink, mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive en de heer H. Wijkhuisen 

te benoemen tot wethouder; 

 

2. mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen 

van het vereiste van ingezetenschap; 

 

3. de heer H. Wijkhuisen voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap.   

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

De fracties van de VVD, het CDA en D66 hebben op 1 juni 2018 een coalitieakkoord bereikt, 

waaronder een akkoord over de samenstelling van het college in de raadsperiode 2018 – 2022. De 

coalitiepartijen dragen kandidaten voor als wethouder. De VVD draagt voor de heer N.A.L. Heijink. 

Het CDA draagt voor mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn - Rive. D66 draagt voor de heer H. 

Wijkhuisen.  

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze kandidaten te benoemen tot wethouder. 

 

Politieke keuzeruimte 

 

Artikel 35 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad de wethouders benoemt. 

 

De kandidaat-wethouder dient op grond van artikel 36a van de Gemeentewet te voldoen aan de 

enkele vereisten voordat zij benoemd kunnen worden als wethouder. De kandidaat dient 

ingezetene te zijn van Bloemendaal, tenminste 18 jaren oud te zijn, niet uitgesloten te zijn van het 

kiesrecht en over de Nederlandse nationaliteit te beschikken. De kandidaten mogen tevens niet een 

van de in artikel 36b van de Gemeentewet genoemde functies bekleden.   

 

De voorgedragen kandidaten voldoen aan deze vereisten. Een uitzondering hierbij geldt ten 

aanzien van mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive en de heer H. Wijkhuisen. Zij zijn geen 

ingezetene van de gemeente Bloemendaal en voldoen derhalve niet aan het vereiste van 

ingezetenschap.  

 

Op grond van artikel 36a tweede lid Gemeentewet kan de gemeenteraad (steeds voor de duur van 

een jaar) ontheffing verlenen ten aanzien van deze vereiste. U wordt daarom voorgesteld om 

mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive en de heer H. Wijkhuisen voor de duur van een jaar 

ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Bloemendaal. 

 

Communicatie 

Het coalitieakkoord, waaronder een akkoord over de samenstelling van het college, is op 1 juni 

2018 aan de gemeenteraad bekendgemaakt en op een bijeenkomst aan de pers gepresenteerd. 

 

Bijlagen 

2018009249 - Coalitieakkoord 2018 – 2022 VVD CDA D66, getiteld ‘Maatwerk voor de toekomst’ 
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