
 
10 Maart 2021 

 
Initiatiefvoorstel Raadsvergadering 30 maart 2021 
benoeming nieuwe wethouder  
 
Aan de gemeenteraad,  
 
  
Op 1 februari 2021, heeft wethouder Piet Poos per direct zijn ontslag genomen. Het CDA draagt Tess 
van de Wiel voor in de vacature voor wethouder voor de gemeente Goirle.    
 
Overweging: 
Het voorstel mevrouw van de Wiel als wethouder te benoemen, is gevolg van de volgende 
overwegingen: 
 
Noodzaak. 
Reeds bij het vaststellen van het bestuursakkoord 2018-2022, is door de raad bepaald dat door de 
verwachte werkdruk die op het toen toekomstige, college af zou komen, het noodzakelijk zou zijn om 
hier 4 wethouders, à 0,9 FTE te benoemen. Gebleken is inmiddels dat dit een terechte 
veronderstelling was. 
 
Beschikbaarheid en kennis. 
De overweging is, dat degene die de dossiers van wethouder Poos moet overnemen, zo kort 
mogelijke inwerk / inleestijd moet hebben. Daarom hebben is afgewogen: enerzijds een externe 
bestuurder, anderzijds een bestuurder die op de hoogte is van de lokale problematiek en “moeilijke” 
dossiers. De overweging van kennis van de lokale problematiek is voor ons daarbij van 
doorslaggevende betekenis geweest. Daarnaast was de afweging ook, een bestuurder te vinden die 
op alle over te nemen dossiers deskundig is, schier onmogelijk is. De inwerktijd zal daarom ook 
nauwelijks tot niet anders zijn voor de éne of de andere kandidaat en dus prevaleert dan het lokale 
belang. 
 
Financiële consequenties en risico’s 
Hierbij zijn verschillende aspecten overwogen, die uiteindelijk samenkomen. 
Als we zouden kiezen voor de optie 0, betekent dit, dat er na afloop van de zittingsperiode geen 
wachtgeldverplichtingen ontstaan. Dit kan als er gekozen wordt voor een kandidaat die reeds 
pensioengerechtigd is, of als we de vacature niet invullen. Hierboven is reeds omschreven waarom 
dit laatste geen optie is.  Ook wat de eerste optie betreft, is dit in deze tijd, waarbij van bestuurders 
extreem veel gevraagd wordt, voor in kleinere gemeenten als Goirle, ondoenlijk; zeker als er ook nog 
tussentijds ingevallen wordt. Je springt op een rijdende trein. Door het arbeidscontract met haar 
huidige werkgever, zal het voor mevrouw van de Wiel, mocht zij onverhoopt geen volgende periode 
aan kunnen treden, nauwelijks of geen financiële gevolgen voor de gemeente hebben. 
 
Conclusie: 
In Tess van de Wiel vinden wij, gezien bovenstaande overwegingen, de bestuurder die wij zoeken en 
vooral voor Goirle van grote waarde zal blijken. 
 
  
CDA   

Sjaak Sperber, fractievoorzitter.  
 



 
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 wethouders-kandidaten geen inwoner zijn van de gemeente kan de raad hiervan ontheffing 
verlenen.  
De commissie die de geloofsbrieven onderzoekt maakt voorafgaand 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 Tess van de 
Wiel in de vacature voor wethouder. 
 

  



 
De raad van de gemeente Goirle,  
 
- Gezien het initiatiefvoorstel van CDA 10 maart 2021;  

- 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 T.H.M. van de Wiel, geboren op 7 Mei 1976, te benoemen tot wethouder met een 
tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 30 maart 2021,  

 
 
 
 
, de voorzitter  
 
 
 
, de griffier 


