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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De heer F.W.H. van Liempdt met ingang van 8 juli 2020 te benoemen als fulltime wethouder van de
gemeente Stichtse Vecht.

Samenvatting

Lokaal Liberaal gaat samen met de VVD, PvdA en CDA een brede meerderheidscoalitie vormen in
de gemeente Stichtse Vecht. Gesprekken in de afgelopen periode onder leiding van formateur Tjapko
Poppens hebben laten zien dat er vertrouwen is tussen de partijen. Lokaal Liberaal heeft dhr. F.W.H.
van Liempdt naar voren geschoven als kandidaat wethouder. Met dit voorstel wordt beoogd de heer
F.W.H. van Liempdt met ingang van 8 juli 2020 te benoemen als fulltime wethouder van de gemeente
Stichtse Vecht.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met de benoeming van een vierde wethouder wordt een brede meerderheidscoalitie gevormd in de
gemeente Stichtse Vecht.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de raad een wethouder. De raad stelt op
grond van artikel 36 Gemeentewet bij de benoeming van de wethouders de tijdsbestedingsnorm van
elke wethouder vast.

Argumenten

Sinds december 2019 maakt Groen Links niet langer deel uit van de coalitie, waardoor de coalitie
geen meerderheid meer had. De overgebleven coalitie van VVD, CDA en PvdA heeft in de raad van
3 maart middels een raadsbreed aangenomen motie de opdracht gekregen om een formateur te
zoeken om een meerderheidscoalitie te vormen.
Formateur Tjapko Poppens is tot een nieuwe coalitie gekomen die kan rekenen op een brede
raadsmeerderheid.
Gesprekken in de formatiefase hebben laten zien dat er vertrouwen is tussen de partijen.
Lokaal Liberaal wil samen met de VVD, PvdA en CDA een brede meerderheidscoalitie gaan vormen
in de gemeente Stichtse Vecht en heeft dhr. F.W.H. van Liempdt naar voren geschoven als kandidaat
wethouder.
Het organisatieadviesbureau Berenschot heeft een integriteits-check gedaan voor deze kandidaat.
De burgemeester rapporteert met een brief aan de raad over zijn bevindingen, over de vraag of hij
beletselen ziet die een benoeming in de weg staan en over de vraag of er nadere afspraken zijn
gemaakt met de kandidaat. De burgemeester heeft op grond van het integriteitsbeleid van de
gemeente Stichtse Vecht een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Deze is als bijlage bij het
raadsvoorstel opgenomen. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek van bureau Berenschot,
alsmede het gesprek dat de burgemeester met de kandidaat wethouder heeft gehad, ziet de
burgemeester geen beletselen om tot benoeming van dhr. F.W.H. van Liempdt tot wethouder van de
gemeente Stichtse Vecht over te gaan.

Kanttekeningen

Er is eerder een coaltie geweest waar Lokaal Liberaal onderdeel van uitmaakte. Op advies van de
formateur zijn de gesprekken aangegaan. Er is vertrouwen dat een nieuwe start gemaakt kan worden
met alle vier de partijen en dhr. F.W.H. van Liempdt benoemd kan worden als wethouder.

Voorgesteld wordt een geloofsbrievencommissie voorafgaand aan de raadsvergadering in te stellen
zodat tijdens de avond van de 1ste raadsvergadering verslag kan worden uitgebracht van de
bevindingen ten aanzien van de geloofsbrieven en de beraadslaging over de voordracht kan
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Dankzij de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming kan de gemeenteraad tijdelijk
rechtsgeldige besluiten nemen via een digitale vergadering. Over de schriftelijke stemming is in art.
2.4 vastgelegd dat in aanvulling op artikel 28, tweede lid, van de Gemeentewet stembriefjes door
ieder raadslid persoonlijk, per koerier of per brief worden ingeleverd bij de griffie na afloop van een
vergadering als bedoeld in artikel 2.3 van deze wet. In de memorie van toelichting is opgenomen dat
de wijze waarop het stembriefje wordt aangeboden aan de griffie, door de voorzitter kan worden
bepaald. Hiervoor ontvangen de raadsleden een aparte instructie. De uitslag van de stemming moet
zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt op een daarbij passende wijze. Derhalve wordt de
vergadering van 7 juli geschorst en op 8 juli heropend, waarna de uitslag van de stemming bekend
wordt gemaakt. De wethouder wordt geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad en wordt,
onder voorbehoud van de uitkomst, gevraagd of hij de benoeming aanneemt en kan vervolgens de
ambtseed afleggen in handen van de burgemeester.

4. rvs Voordracht en benoeming vierde

Communicatie en stemming

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

plaatsvinden. Art. 8 lid 1, 2, en 6 van RvO Stichtse Vecht is van toepassing. Na de vergadering kan
dan de schriftelijke geheime stemming plaatsvinden op een wijze door de voorzitter bepaalt.
Voorgesteld wordt, in afwijking van het RvO, tot stembureau te benoemen de voorzitter en de griffier,
net als waartoe besloten is bij de benoeming van de griffier.

Financiën, risico’s en indicatoren

Op grond van artikel 36 van de gemeentewet mag het aantal wethouder ten hoogste 20% van het
aantal raadsleden bedragen met dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders zullen zijn.
Dhr. Van Liempdt wordt na aanneming van het voorstel de 4e wethouder.
In de begroting is rekening gehouden met 4 wethouders. De kosten die met het voorstel gepaard
gaan worden opgevangen binnen het programma Bestuur.

Portefeuilleverdeling

Het college stelt zelf de onderlinge verdeling van portefeuilles vast.
26 juni 2020
Namens de fracties van de

Fractievoorzitter
VVD

Fractievoorzitter
Lokaal Liberaal
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CDA
Klaas Overbeek

Fractievoorzitter
CDA

PvdA
Els Swerts

Fractievoorzitter
PvdA
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Lokaal Liberaal
Suzanne Kox -Meijer
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VVD
Pauline Bredt-Aler

