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Onderwerp: Benoeming en installatie wethouder 

  

 
1. Voorstel 

 Mw. J.C.M. van Schie te benoemen als wethouder van de gemeente Midden-Groningen met 

een tijdsbestedingsnorm van 100% (1 fte) 

 

2. Inleiding 

In de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft wethouder Woortman haar ontslag 

ingediend als wethouder van de gemeente Midden-Groningen. Daardoor is er een vacature 

ontstaan die moet worden ingevuld. Daarvoor is inmiddels door de fractie van de PvdA een 

kandidaat voorgedragen in de persoon van mw. J.C.M. van Schie. 

 
3. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd de wethouders te benoemen.  

 

4. Procedure benoeming wethouders 

Bij de benoeming van een wethouder overlegt de kandidaat-wethouder een Verklaring omtrent 

het gedrag (VOG). Er wordt een ad-hoc commissie Integriteit ingesteld onder voorzitterschap 

van de burgemeester, aangevuld met drie leden van de gemeenteraad.  De commissie voert een 

gesprek met de kandidaat-wethouder over onder meer –financiële- belangen en 

(on)wenselijkheid van de continuering van nevenfuncties. Ook vermijding van (de schijn van) 

belangenverstrengeling speelt een belangrijke rol. De commissie brengt advies uit aan de 

gemeenteraad. (artikel 6 in het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad van Midden-Groningen 2018”) 

De commissie Integriteit bestaande uit mw. Doorn (ChristenUnie), mw. Van den Burg (CDA) en 

dhr. Renkema (D66) heeft op 5 december 2019 een gesprek gevoerd met de beoogde 

wethouder. Het advies is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. Het advies van de commissie 

Integriteit over de kandidaat-wethouder is positief.  
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De gemeenteraad heeft de taak de ‘geloofsbrieven’ van de wethouders (niet zijnde raadslid) te 

onderzoeken. Hiertoe wordt ter vergadering een commissie bestaande uit drie leden benoemd, 

die de stukken van de kandidaat-wethouders onderzoekt en de raad hierover een advies geeft. 

5. Stemming 

Over het voorstel tot benoeming als wethouder dient gestemd te worden. Aangezien het bij de 

benoeming tot wethouder gaat om een stemming over personen wordt er conform het bepaalde 

in artikel 20  in het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

de raad van Midden-Groningen 2018” gebruik gemaakt van identieke stembriefjes. Tevens 

worden door de raadsvoorzitter drie leden vanuit de raad benoemd tot stembureau. De 

raadsvoorzitter benoemt één van die drie leden tot voorzitter van het stembureau. Het betreft 

een zogenoemde vrije stemming.  

 

6. Installatie wethouder van Schie 

Na benoeming door de raad volgt de installatie. Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, 

leggen wethouders in de vergadering, in handen van de voorzitter, de volgende eed (verklaring 

en belofte) af. 

Na het afleggen van de eed of belofte is de door u benoemde persoon officieel in functie als 

wethouder van de gemeente Midden-Groningen. 

De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

 

 

 

Bijlage: 

1 Advies van de commissie Integriteit (wordt later toegevoegd) 

 
 


