
 
17 maart 2020  

 
Initiatiefvoorstel Raadsvergadering 31 maart 2020  
benoeming nieuwe wethouder  
 
Aan de gemeenteraad,  
 
  
Op 21 januari heeft wethouder Bert Schellekens per direct zijn ontslag genomen. De coalitie partijen 
dragen op basis van een voordracht  van de fractie Lijst Riel Goirle Liselotte Franssen voor in de 
vacature voor wethouder voor de gemeente Goirle.    
 
Benoemingsprocedure 
In het Reglement van Orde voor de gemeenteraad is bepaald dat bij benoeming van wethouders 
door de raad een commissie wordt ingesteld van 3 leden uit de raad die de geloofsbrieven 
onderzoekt.  
De commissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de eisen van de Gemeentewet en of de 
kandidaat beschikt over een verklaring omtrent het gedrag. Deze is ontvangen. Ook heeft inmiddels 
een risico-analyse integriteit plaatsgevonden en heeft de kandidaat naar aanleiding hiervan 
gesproken met de burgemeester.  
De Gemeentewet bepaalt verder onder meer dat wethouders ingezetene van de gemeente zijn, 
ouder zijn dan 18 jaar, en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Ook is in de Gemeentewet een 
aantal functies benoemd die niet verenigbaar zijn met het wethouderschap. Om dit te controleren 
maakt ook een opgave van de andere functies die kandidaten vervullen deel uit van het onderzoek 
naar de geloofsbrieven.  
Wanneer wethouderskandidaten geen inwoner zijn van de gemeente kan de raad hiervan ontheffing 
verlenen.  
De commissie die de geloofsbrieven onderzoekt maakt voorafgaande aan de stemming over de 
benoeming de bevindingen aan de raad kenbaar. 
 
 
Voorstel  
De raad wordt verzocht op basis van dit initiatiefvoorstel te besluiten tot benoeming van Liselotte 
Franssen – du Maine in de vacature voor wethouder. 
 

 

Lijst Riel-Goirle  CDA   Pro-Actief Goirle VVD 

 
 
Mark Verhoeven Tess van de Wiel Christel Neerven Monique van Brederode 
 

  



 

 
De raad van de gemeente Goirle,  
 
- Gezien het initiatiefvoorstel van Lijst Riel Goirle, CDA, Pro Actief Goirle en VVD d.d. 17 maart 2020;  

- Gelezen het verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven kandidaat-wethouders;  

- Gelet op de Gemeentewet en het bepaalde in het Reglement van Orde;  

 
 

Besluit:  
 

1. Mevrouw E.C.M. (Liselotte) Franssen – du Maine, geboren op 11 april 1972, te benoemen tot 
wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 31 maart 2020,  

 
 
 
 
, de voorzitter  
 
 
 
, de griffier 


