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Onderwerp:
Benoeming wethouder
Voorgesteld besluit:
1. Per 1 oktober 2021 te benoemen tot wethouder van de gemeente Alblasserdam de heer
C.W.M. Jongmans, wonende te Roosendaal voor 1 fte;
2. De heer C.W.M. Jongmans ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap
van de gemeente Alblasserdam tot het aantreden van een nieuw college na de
raadsverkiezingen van maart 2022.

Inleiding
In verband met het vertrek van wethouder A.D. Zandvliet als wethouder (1,0 fte) per 1 oktober 2021
draagt de PvdA-fractie de heer C.W.M. Jongmans voor als kandidaat-wethouder. Hierover is op 14
september een brief en een persbericht verspreid. Wethouder Jongmans was al werkzaam als tijdelijk
vervanger van mevrouw Zandvliet in de periode dat zij met ziekteverlof was.
Beoogd effect
Voorzien in de wethoudersvacature zodat het college van burgemeester en wethouders gedurende de
resterende collegeperiode weer een afspiegeling is van de coalitie.
Argumenten
1.1 De kandidaat-wethouder is voorgedragen door de PvdA-fractie
Bij vertrek van mevrouw Zandvliet draagt de PvdA-fractie de heer Jongmans voor als kandidaatwethouder. Op basis van artikel 36 van de Gemeentewet benoemt de raad de wethouder en stelt de
tijdbestedingsnorm vast.
1.2 Betrokkene was al actief als tijdelijk wethouder
Aangezien de heer Jongmans per 15 december 2020 door uw raad al benoemd was als tijdelijk
wethouder in verband met de ziekte van mevrouw Zandvliet bezit hij kennis van de lopende dossiers.
Continuering van dit wethouderschap is dan ook een logisch vervolg.
Kanttekeningen
1.1 De kandidaat-wethouder woont niet in de gemeente
Eén van de vereisten voor het wethouderschap is het ingezetenschap van de gemeente. De heer
Jongmans voldoet niet aan dit vereiste. Op basis van artikel 36a van de Gemeentewet kan de raad
gedurende maximaal één jaar ontheffing verlenen van dit vereiste. In bijzondere gevallen kan deze
periode telkens met maximaal een jaar worden verlengd.
Voorgesteld wordt om nu ontheffing te verlenen tot het einde van de lopende collegeperiode.
Communicatie
Er volgt een persbericht zodra de wethouder is geïnstalleerd.

Bijlagen
1. Raadsbesluit benoemen wethouder CWM Jongmans per 1 oktober 2021

