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Onderwerp: 
Benoeming wethouders

Voorstel: 
1. Wij stellen u voor te benoemen tot wethouder van de gemeente Alblasserdam

a. De heer Freek de Gier namens de VVD voor 0.8 fte
b. Mevrouw Margreet de Deugd – Bos namens het CDA, voor 0.8 fte
c. De heer Ramon Pardo Kruidenier namens D66 voor 0,8 fte
d. De heer Marten Japenga namens de ChristenUnie voor 0.6 fte

2. De heer Marten Japenga ontheffing te verlenen voor een 1 jaar van de woonplaatsvereiste 
voor wethouders. 

Inleiding
Op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2022-2026 
plaatsgevonden. Na het duidingsdebat is de heer Rinus Houtman aangewezen als informateur. 
Ter afronding van de informatiefase heeft de informateur een advies gegeven voor het opstarten van 
de formatiefase met de fracties van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dit heeft geresulteerd in een 
coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Om te voorzien in de benoeming van de wethouders voor 
de vorming van een college van burgemeester en wethouders dragen de fracties van VVD, D66, CDA 
en ChristenUnie de hierboven genoemde kandidaat-wethouders voor. 

Beoogd resultaat
Het benoemen van de voorgedragen kandidaten tot wethouder van de gemeente Alblasserdam, 
namelijk:

a. De heer Freek de Gier namens de VVD voor 0.8 fte
b. Mevrouw Margreet de Deugd – Bos namens het CDA, voor 0.8 fte
c. De heer Ramon Pardo Kruidenier namens D66 voor 0,8 fte
d. De heer Marten Japenga namens de ChristenUnie voor 0.6 fte

Woonplaatsvereiste



Gemeentewet vereist dat een wethouder ingezetene is van de gemeente. De kandidaten namens de 
VVD, het CDA en D66 wonen in Alblasserdam. 
De kandidaat van de ChristenUnie, de heer Marten Japenga woont niet in Alblasserdam. De 
Gemeentewet art. 36a lid 2 staat verlening van tijdelijke ontheffing van de woonplaatsvereiste voor de 
duur van een jaar toe, waarbij de ontheffing telkens met een periode van maximaal een jaar kan 
worden verlengd. Dit is de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

Advies benoeming
Een ad hoc commissie 'Benoembaarheid wethouders' is samengesteld met leden van de 
gemeenteraad. Ze heeft als taak te onderzoeken of de kandidaat voldoet aan de eisen van de 
Gemeentewet en de raad hierover te adviseren (artikel 12 Reglement van orde). De commissie geeft 
in de raadsvergadering van 2 juni 2022 zijn advies ten aanzien van het voorstel tot benoeming van 
bovengenoemde kandidaat wethouders. 

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie

Herman Verweij (VVD)

Jacco Schook (D66)

Arco Strop (CDA)

Jaco Sterrenburg (ChristenUnie)
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