
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

Raadsvergadering : 15 mei 2014 

Nummer  :  

Commissie : nvt 

Portefeuillehouder : VVD, D66, GroenLinks 

Afdeling : Griffie 

Opsteller : drs. K. van der Pas 

Productiedatum : 13 mei 2014 

Vaststellingsdatum 

B&W 

: nvt 

Fatale datum : nvt 

Registratienummer : 2014015838 

Reg.nrs(s) bijlage(n) : 2014017838 (Verzoek tot ontheffing) 

Onderwerp : Benoeming wethouders raadsperiode 2014 – 2018 en verlenen 

ontheffing ingezetenschap J. Botter. 

 

Korte inhoud voorstel 

Voorgesteld wordt drie full time wethouders te benoemen die zijn voorgedragen door de 

coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks. Tevens wordt voorgesteld de heer J. Botter te ontheffen 

van de eis om ingezetene te zijn van Bloemendaal gedurende in ieder geval het eerste jaar. 

 

1. Aanleiding 

Als resultaat van de coalitieonderhandelingen hebben de fracties van VVD, D66 en GroenLinks een akkoord 

bereikt over de samenstelling van het college in de raadsperiode 2014 – 2018.  

De coalitiepartijen dragen de volgende kandidaten voor als wethouder:  

De heer T. Kokke VVD 

De heer J. Botter D66 

Mevrouw M de Rooij GroenLinks 

 

 

2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten 

Conform artikel 42 Gemeentewet treden alle wethouders na de verkiezingen automatisch af. De nieuwe raad 

benoemt de wethouders hetgeen betekent dat ook de wethouder die al eerder deel uitmaakte van het 

college opnieuw benoemd en beëdigd moet worden. 

 

De kandidaat wethouders dienen op grond van artikel 36a Gemeentewet te voldoen aan een aantal vereisten 

voordat zij  benoemd kunnen worden als wethouder. Zij dienen inwoner te zijn van Bloemendaal, tenminste 

18 jaar oud te zijn, niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht en over de Nederlandse nationaliteit te 

beschikken. De kandidaten mogen op de benoemingsdatum tevens niet een van de in artikel 36b 

Gemeentewet genoemde functies te bekleden.  

De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft deze voorwaarden getoetst en in orde bevonden.  

De voorgedragen kandidaten voldoen aan de vereisten met uitzondering van de heer J. Botter die 

woonachtig is in Heemstede. 

De burgemeester heeft de kandidaten gesproken onder meer met de invalshoek integriteit en er is geen 

aanleiding gebleken hierover op enigerlei wijze zorg te hebben. 

 

Conform artikel 36 lid 2 Gemeentewet, kan een wethouder een verzoek doen tot het verlenen van  

ontheffing van het ingezetenschap van Bloemendaal voor de duur van een jaar. Beoogd wethouder Botter 

heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt (zie bijlage).  

Op grond van artikel 36a tweede lid Gemeentewet stellen wij u voor de heer J. Botter voor de duur van een 

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

 

 

 

3. Financiële aspecten/risico’s 

 

nvt 
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4. Communicatie aspecten 

 

Communicatie naar buiten: Bekendmaking naar lokale en regionale pers, plaatsing op de website van de 

gemeente Bloemendaal en op de website van de gemeenteraad. Interne communicatie: Bericht op Bloegle. 

 

5. Voorstel 

1. U wordt voorgesteld te benoemen tot wethouders in full time dienstverband: 

De heer T. Kokke VVD 

De heer J. Botter D66 

Mevrouw M de Rooij GroenLinks 

 

2. U wordt voorgesteld de heer J. Botter voor de duur van ten hoogste een jaar ontheffing te verlenen 

voor het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Bloemendaal, dus tot 27 mei 2015. 

 

6. Uitvoering 

 

De nieuw benoemde wethouders worden direct na de benoeming beëdigd en daarna zijn zij in dienst. 

 

 

  

Peter Boeijink (VVD) 

Jerker Westphal (D66) 

Richard Kruijswijk (GroenLinks 
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De raad der gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van de coalitie VVD, D66 en GroenLinks van 13 mei 2014; 

 

 

 

 

b e s l u i t: 

 

 

1. Te benoemen tot wethouders voor de raadsperiode 2014 – 2018 in full time dienstverband: 

De heer T. Kokke VVD 

De heer J. Botter D66 

Mevrouw M. de Rooij GroenLinks 

 

2. De heer J. Botter voor de duur van ten hoogste een jaar, tot 27 mei 2015,  ontheffing te 

verlenen voor het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Bloemendaal. 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 27 mei 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

 

 

 

Besluit raad: aangenomen  

Stemmen voor: unaniem  

Stemmen tegen: geen   

Afwezig: geen 
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