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Onderwerp

Benoemen wethouders.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
besluit:

1.
2.

de heer H. Wijkhuisen te benoemen tot wethouder;
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 12 juli 2022

, voorzitter

, griffier

De heer H. Wijkhuisen:
Besluit raad:
Stemmen voor: 13»
Stemmen tegen:
Afwezig: ļ
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Voorgesteld besluit

1.
2.

de heer H. Wijkhuisen te benoemen tot wethouder;
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 WD, D66 en PvdA hebben op 1 juli 2022 een coalitieakkoord bereikt. De
coalitiepartijen dragen kandidaten voor als wethouder. De heer N.A.L. Heijink (VVD) en mevrouw
Gamri (PvdA) zijn op 7 juli door de raad benoemd als wethouder. De heer H. Wijkhuisen nog niet
omdat een deel van de raad aangaf het belangrijk te vinden dat de heer Wijkhuisen niet alleen
mondeling afstand doet van zijn nevenfunctie als voorzitter van het Overlegorgaan Noord-Hollands
Duinlandschap. Meerdere raadsleden gaven aan daarvan graag een schríftelijke bevestiging te
willen zien. De heer Wijkhuisen gaf aan dat voor de raad van 12 juli aan de raad ter kennis te
brengen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze kandidaat op 12 juli 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 (of ieder jaar ontheffing te krijgen van de raad), tenminste 18
járen oud te zijn, niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht en over de Nederlandse nationaliteit te
beschikken. De kandidaat mag tevens niet een van de in artikel 36b van de Gemeentewet
genoemde functies bekleden.
Aangezien de heer Wijkhuisen geen ingezetene is van de gemeente Bloemendaal, dient de
gemeenteraad jaarlijks op grond van artikel 36a tweede lid Gemeentewet (steeds voor de duur van
een jaar) ontheffing te verlenen ten aanzien van dit vereiste. Op 2 juni 2022 heeft de raad reeds
de betreffende ontheffing verleend, geldend vanaf 7 juni 2022, lopend tot 7 juni 2023. Aangezien
de heer Wijkhuisen nu opnieuw wordt voorgedragen als wethouder, wordt opnieuw aan de raad
gevraagd de betreffende ontheffing te verlenen.
De heer Wijkhuisen woont dusdanig dichtbij Bloemendaal dat de reisafstand geen belemmering
vormt voor het functioneren als wethouder van de gemeente Bloemendaal. Daarbij is het erg lastig
om in Bloemendaal een woning te vinden.
Commissie geloofsbrieven

Zoals opgenomen in het Reglement van Orde (artikel 6) zal tijdens de raadsvergadering een
commissie geloofsbrieven gevormd worden om te onderzoeken of de kandidaat wethouder voldoet
aan de vereisten. Vervolgens zal hierover advies worden uitgebracht aan de raad waarna tot
benoeming kan worden overgegaan.

