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Geachte meneer Prinsen, beste Maarten,

In uw brief van 4 december 2020 vraagt u ons college om na te denken over het niet 
invullen van de mogelijke vacature van wethouder De Kort.

Op grond van de Gemeentewet is het de bevoegdheid van de gemeenteraad om te 
voorzien in de benoeming van wethouders. Het is gebruikelijk dat de fractie van wie 
(in dit geval) de wethouder vertrekt, met een voorstel richting gemeenteraad komt 
hoe deze met de ontstane situatie wenst om te gaan. Die actie wachten we als college 
af.
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Wij vertrouwen erop uw brief hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex 
secretaris

Marcel Delhez 
burgemeester

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



LOKAAL LIBERAAL

Aan het college van burgemeester en wethouders en de fracties van VVD, GBV en 
PvdA.

Afschrift naar : de raadsleden en steunfractieleden; A. de Koning correspondent ED en 
redactie van het Veldhovens Weekblad.

Veldhoven, 4 december 2020.

Geacht college en geachte fractieleden,

Lokaal Liberaal was evenals velen verheugd door het nieuws over de verkiesbare 
plaats voor de tweede kamer van wethouder de Kort.
Lokaal Liberaal is ook trots op wethouder de Kort met deze politieke "promotie".

Lokaal Liberaal vraagt het college als gevolg hiervan reeds nu na te denken over een 
aanzienlijke bezuiniging door het niet tijdelijk invullen van de wethoudersfunktie die 
ontstaat na het vertrek als wethouder van Daan de Kort gekozen wordt als tweede 
kamerlid.
Het huidige college van burgemeester en wethouders bestaat nu uit vijf wethouders 
en de burgemeester, 6 personen dus.
Als de huidige wethouder Daan de Kort gekozen zal worden tot tweede kamerlid 
ontstaat er voor een periode van minder dan een jaar tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2021 een vacature voor wethouder.
Lokaal Liberaal stelt het college voor om deze vacature gedurende genoemde korte 
periode niet in te vullen.
Er spelen binnen de portefeuille van wethouder de Kort op dit moment geen grote 
projecten of omvangrijke onderwerpen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
Integraal huisvestingsplan onderwijs en eerste 2 uur gratis parkeren in het City 
centrum zijn immers rond.
De lopende zaken van deze portefeuille kunnen daarom naar ons idee zonder 
noemenswaardige problemen worden verdeeld over de vier overgebleven wethouders. 
Een tussentijdse herverdeling van de portefeuille van een wethouder, een jaar voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, is enkele jaren geleden ook reeds gebeurd toen 
wethouder Tops een jaar voor de verkiezingen wegging.
Op dat moment ging het aantal wethouders zelfs van 4 naar 3 voor een periode van 
een jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Komt nog bij dat meerdere partijen, onder andere de VVD, bij de onlangs gehouden 
begrotingsbehandeling hebben aangegeven voorstander te zijn van een slanke 
overheid en dus minder personele lasten.
Hier kan nu direct een stukje invulling aangegeven worden en in 2021 nog bijna C 
100.000 bespaard gaan worden door de vacature van wethouder de Kort niet in te 
vullen.

Lokaal Liberaal vraagt het college over dit voorstel serieus na te denken en ziet een 
antwoord op korte termijn graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Lokaal Liberaal,
Maarten Prinsen, Fractievoorzitter
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