
Amendement 
Art. 34 Reglement van Orde 

   

 

Datum raadsvergadering: 30 maart 2021 

Raadsvoorstel: Initiatiefvoorstel Benoeming nieuwe wethouder 

 

Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 

 

Het besluit te vervangen door: 

1. Niet te voorzien in de wethoudersvacature die is ontstaan na het ontslag van dhr. Poos; 
2. Het aantal wethouders te verminderen tot drie; 
3. De aanstellingsomvang van de wethouders Immink-Hoppenbrouwers, Swaans en 

Franssen-Du Maine te bepalen op 1,0 fte. 
 

Toelichting: 

Aan de benoeming van een nieuwe wethouder kleeft een kostenplaatje van minimaal 

€200.000 (bezoldiging, pensioenvoorziening en toekomstige wachtgeldverplichtingen).  
 

In een tijd waarin forse bezuinigingen op de gemeentelijke begroting zijn doorgevoerd en 

de lasten voor inwoners zeer fors gestegen zijn, is het niet uit te leggen aan de inwoners 

van onze gemeente waarom voor de korte duur van de resterende raadsperiode een 

vacature voor wethouder nog zou moeten worden ingevuld. Dat zou dan de tweede keer 

zijn in deze raadsperiode. Daarmee geven wij een verkeerd signaal af aan onze inwoners.  

Het alternatief, de mouwen opstropen en de klus met drie wethouders afmaken, zou naar 

onze inwoners wél de juiste uitstraling hebben. 
 
Elke nieuwe wethouder heeft namelijk, zeker als deze geen ervaring heeft als wethouder, 

een flinke inwerkperiode. De inwerkperiode kan korter zijn als de kandidaat wethouder veel 

ervaring heeft als wethouder en inhoudelijke kennis heeft van de onderhanden zijnde 

dossiers. De inwerkperiode vraagt daarnaast veel extra inspanning van de burgemeester, 

andere collegeleden, secretaris en ambtenaren. Tijd die niet kan worden besteed aan zaken 

die nog niet zijn opgepakt of afgewerkt.  

 
Het einde van een raadsperiode is bovendien altijd een relatief beleidsluwe periode. Al met 

al kan een nieuwe wethouder het komende jaar maar een paar maanden 'productief' zijn. 

Het benoemen van een nieuwe wethouder is daarmee niet in het belang van onze inwoners.  

Ter vergelijking: In de ons omliggende gemeenten van ongeveer gelijke omvang (Dongen, 

Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek) wordt de hele raadsperiode met drie wethouders 

gewerkt. De bemensing van ons college met drie wethouders is dus niet benedengemiddeld 

te noemen.  

 

Ondertekening en naam: 

Henk Gabriëls 

Pro Actief Goirle   


