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Benoemen wethouders Hardinxveld-Giessendam (a. Stemmen b. Vaststellen 
betrekkingsomvang c. Beëdigen)

Voorgesteld besluit
Voorgesteld wordt op grond van artikel 36 lid 4 Gemeentewet te besluiten de volgende kandidaten te 
benoemen als wethouder:
1. Mevrouw G.K.C. Baggerman (Trudy) in een dienstbetrekking van 90%
2. De heer J.A. Meerkerk (Arjan) in een dienstbetrekking van 90%
3. De heer J. Nederveen (Jan) in een dienstbetrekking van 90%

Inhoud
Inleiding
Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2022-2026 plaats. Na het 
duidingsdebat op 24 maart is direct een formatieronde gestart met de fracties T@B, SGP en 
ChristenUnie. 
Deze fracties hebben aan mij, als burgemeester van Hardinxveld-Giessendam, medegedeeld deze 
periode een coalitie te willen vormen (artikel 35 Gemeentewet). Deze fracties dragen drie wethouders 
voor, die met mij het nieuwe college van burgemeester en wethouders willen vormen. Namens de drie 
partijen doen de onderhandelaars tijdens de raadsvergadering verslag van de coalitiebesprekingen.

Na het debat hierover zal de vergadering worden geïnformeerd over de bevindingen van het 
onderzoek naar de geloofsbrieven. Dit onderzoek zal worden gedaan door de leden van 
de  commissie onderzoek geloofsbrieven die in de vergadering van 21 april jl. zijn benoemd. 

Het onderzoek is vastgelegd in artikel 8 van het Reglement van Orde voor De Ontmoeting, Het Debat 
en Het Besluit en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam en 
vindt plaats aan de hand van de criteria in de Gemeentewet.
Om te kunnen worden benoemd tot wethouder toetst de commissie de volgende bepalingen uit de 
Gemeentewet:

• de vereisten voor het lidmaatschap van de raad gelden tevens voor de wethouders (artikel 10 
en 36a van de Gemeentewet). Deze gaan over het ingezetenschap, de leeftijdsgrens en het 
niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;

• het (niet) hebben van zogeheten onverenigbare betrekkingen (artikel 36b Gemeentewet);
• het (niet) vervullen van nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op 

een goede vervulling van het wethouderschap (artikel 41b Gemeentewet);
• het (niet) verrichten van verboden handelingen (artikel 41c, lid 1 in combinatie met artikel 15, 

lid 1 en 2 Gemeentewet).
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Voorts gelden de bepalingen van de gedragscode voor bestuurders van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam en de uitkomsten van de risicoanalyse integriteit zoals verwoord in de brief van de 
burgemeester.

Na het onderzoek zal de commissie, bij monde van haar voorzitter, verslag doen van de bevindingen. 
De raad besluit daarna met een schriftelijke stemming over de benoeming van de wethouders en stelt 
vervolgens de omvang van de dienstbetrekking vast. Aansluitend kan de beëdiging van de nieuwe 
wethouders plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 41a Gemeentewet.

Beoogd effect
Benoeming en installatie van de wethouders.

Argumenten
Ingevolge artikel 35 van de Gemeentewet is de benoeming van wethouders een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Ook dient de raad te besluiten over de omvang van de betrekking van de wethouders 
(artikel 36 lid 4).

Kanttekeningen
Artikel 40 Gemeentewet bepaalt dat de benoemde wethouder uiterlijk op de tiende dag na de 
kennisgeving van zijn benoeming heeft medegedeeld of zij/hij de benoeming aanneemt. Indien deze 
termijn verstrijkt zonder mededeling, wordt de benoemde wethouder geacht de benoeming niet aan te 
nemen.

Financiële informatie
-

Communicatie
-

Vervolg
-

Openbaar
Ja


