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Voorgesteld besluit:

1. Instemmen met de wijziging van de tijdsbestedingsnorm van ons college van 3 naar 2 fte 
tot restant van deze collegeperiode

Inleiding
Het maximum aantal wethouders in het college is afhankelijk van het aantal raadszetels. De raad heeft 
een grote mate van vrijheid om zelf het aantal wethouders te bepalen dat zij wil benoemen. In artikel 
36 Gemeentewet wordt deze vrijheid wel ingekaderd door het maximum en minimum aantal 
wethouders te bepalen.

1. Minimum: Elke gemeente kent minimaal twee wethouders.
2. Maximum: Het maximum aantal wethouders in een gemeente is afhankelijk van het aantal 

raadsleden dat de betreffende gemeente kent (art. 8). Het maximum aantal wethouders dat de 
raad kan benoemen, bedraagt ten hoogste 20% van het aantal raadsleden. 

Op basis van punt 2 is in Alblasserdam het aantal wethouders door de raad bepaald op 3. Met het 
vertrek van wethouder Verheij en de keuze van de raad om deze vacature niet in te vullen is het ten 
behoeve van de besluitvorming noodzakelijk dit aantal aan te passen.Tot het einde van deze 
collegeperiode (medio 2022) kent Alblasserdam twee wethouders. 

Beoogd effect
Het tijdelijk wijzigen van het aantal wethouders in Alblasserdam. 

Argumenten
Artikel 56 van de Gemeentewet zegt over het aantal wethouders in relatie tot besluitvorming:

1. In de vergadering van het college kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste 
de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

2. Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de burgemeester, onder verwijzing 
naar dit artikel, opnieuw een vergadering.

In Alblasserdam betekent dit dat bij besluitvorming in het college altijd twee leden aanwezig moeten 
zijn.

Financiële informatie
Niet van toepassing

Uitvoering
Niet van toepassing.



Communicatie
Niet van toepassing.


