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Adviesnota raad

Vaststellen mutatie tijdsbesteding collegeleden
Beslispunten
1. Met ingang van 21 april 2021 de tijdsbesteding van wethouder P.J.M. van de Looij
met 0,1 fte op te hogen naar 0,7 fte en die van wethouder A.G.C.M. van den Oever
met 0,1 fte terug te brengen naar 0,9 fte.
Inleiding
Op 14 mei 2018 heeft uw raad de huidige collegeleden benoemd inclusief de
tijdsbesteding. Mede in het licht van het tussentijdse vertrek van wethouder De Kort
en de voordracht (besluit) van mevrouw Van Wieren-Kraayvanger tot wethouder,
heeft ons college de tijdsbesteding van de collegeleden tegen het licht gehouden.
Daarbij hebben wij bezien of de huidige bestuurlijk noodzakelijke inzet (nog) passend
is bij de formele vastgestelde tijdsbesteding door uw raad op 14 mei 2018.
Aangezien dit niet meer het geval is, leggen wij uw raad een voorstel tot aanpassing
van de tijdsbesteding voor.
Beoogd effect
De tijdsbesteding van collegeleden in overeenstemming brengen met de noodzakelijke
bestuurlijke inzet binnen de bestaande portefeuilleverdeling.
Argumenten
1.1 De wijziging is noodzakelijk door te plegen bestuurlijke inzet in het kader van de
woningbouwversnelling.
Ons college heeft vanaf de start van de woningbouwversnelling de afspraak gemaakt
dat de (projecten binnen de) woningbouwversnelling valt onder de portefeuille van
wethouder Van de Looij en dus niet bij wethouder Van den Oever vanuit zijn
portefeuille. Al geruime tijd is echter duidelijk dat dit aanzienlijk meer bestuurlijke
inzet vraagt dan gedacht. Het betreft met name de grote gebiedsontwikkelingen
vanuit de woningbouwversnelling. Deze extra bestuurlijke inzet willen wij accentueren
en bedraagt bij benadering 0,1 fte.
Wij stellen uw raad daarom voor om met ingang van 21 april 2021 de tijdsbesteding
van wethouder P.J.M. van de Looij met 0,1 fte op te hogen naar 0,7 fte en die van
wethouder A.G.C.M. van den Oever met 0,1 fte terug te brengen naar 0,9 fte.
1.2 Uw raad is het bevoegde orgaan wat betreft de tijdsbesteding van wethouders.
Op grond van artikel 36, lid 4 van de Gemeentewet heeft uw raad de bevoegdheid tot
vaststelling van de tijdsbestedingsnorm van wethouders.
Kanttekeningen en risico’s
Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen of risico's verbonden.

Financiën
De loonsom van de wethouders blijft gelijk.
Communicatie en samenspraak
Ons voorstel aan uw raad is reeds opgenomen op de openbare besluitenlijst van ons
college.
Uitvoering / planning
Overeenkomstig het conceptbesluit (bijlage 1) gaat de formele wijziging in per 21 april
2021. Daarom wordt dit advies rechtstreeks voor de besluitvormende
raadsvergadering van 20 april 2021 geagendeerd.
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