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Onderwerp: 

Vermindering aantal wethouders gemeente Woerden van vier naar drie 

Samenvatting: 

Vanwege het ontslag van wethouder Stolk ligt de keuze voor óf nieuwe wethouder te benoemen, óf 
het werk door de overgebleven drie wethouders te laten uitvoeren. De raad stelt wettelijk het aantal 
wethouders vast. Voorgesteld wordt om het aantal wethouders in Woerden te verminderen, van vier 
naar drie. 

Gevraagd besluit: 

» Het aantal wethouders van de gemeente Woerden met ingang van 24 december 2017 te 
verminderen van vier naar drie. 

Inleiding 

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

Mevrouw Stolk heeft op 23 november 2017 verzocht om haar ontslag als wethouder in de gemeente 
Woerden. De ontstane vacature maakt dat er een keuze gemaakt moet worden om (zo spoedig 
mogelijk) een nieuwe wethouder te benoemen of de raad te laten besluiten dat het aantal 
wethouders wordt verminderd. 

Wat willen we bereiken? 

Formele vastlegging van de gewijzigde situatie in het gemeentebestuur van Woerden sinds 23 
november 2017. 

Wat gaan we daarvoor doen? 

De wettelijke procedure van Gemeentewet artikel 39 volgen en per raadsbesluit vastleggen dat het 
aantal wethouders van vier naar drie wordt teruggebracht. 
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Argumenten 

1. De fracties hebben niet aangegeven de opengevallen plaats te willen opvullen door benoeming 
van een nieuwe wethouder. 

In navolging van de bekendmaking van het ontslag van mevrouw Stolk is in de raadsvergadering 
van 30 november in een interpellatie gesproken over de actuele bestuurlijke situatie. Door geen van 
de fracties is aangegeven dat er voor de periode tot de benoeming van een nieuw college in de 
nieuwe raadsperiode om met de opengevallen wethoudersplaats in te vullen. 

2. De Gemeentewet stelt dat de raad een besluit moet nemen over vermindering van het aantal 
wethouders. 

Met dit besluit wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om na het ontstaan van een tussentijdse 
vacature óf zo spoedig mogelijk een nieuwe wethouder te benoemen óf een besluit te nemen over 
vermindering van het aantal wethouders. In dit geval wordt, gelet op de wens van alle fracties, het 
besluit voorgelegd om het aantal wethouders te verminderen. 

Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

Een alternatieve oplossing is om een nieuwe wethouder aan te stellen. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

De beperking van het aantal wethouders leidt tot verlaging van de lasten voor bezoldiging van 
wethouders. De gemeente is echter wel verplicht, conform de Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa), om een uitkering te verstrekken aan een wethouder wiens wethouderschap is 
beëindigd. 

Bevoegdheid raad: 

Artikel 39 Gemeentewet: "De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, 
geschiedt zo spoedig mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen." 

Bijlagen: 

De indiener: Presidium 

De voorkitter 

M 
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