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Schriftelijke stemming en corona 
Bij de benoeming van een wethouder wordt gewerkt op basis van een initiatiefvoorstel. In dit 
initiatiefvoorstel wordt de vacature opengesteld. Ook worden de geloofsbrieven van de kandidaat 
wethouder onderzocht. Over de benoeming van een wethouder moet schriftelijk gestemd worden. 
De raadsleden moeten de naam van een kandidaat op een stembriefje invullen. Dit kan niet digitaal. 
Voor deze procedure zijn de volgende oplossingen. 
 
Stemming per post 
Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt de vergadering geschorst of beëindigd. De raadsleden 
stemmen (via dubbele enveloppen) schriftelijk. In een tweede vergadering wordt de uitslag bekend 
gemaakt waarna de benoemde kandidaat de eed / verklaring of belofte aflegt.  
 
Drive-in stemming 
Een versnelling van de gewone stemming per post. De gemeenteraad bespreekt eerst het voorstel. 
Vervolgens wordt de vergadering geschorst en kan met langs het gemeentehuis om de stem in te 
leveren. Vervolgens worden de stemmen geteld en wordt bij heropening van de vergadering de 
uitslag bekend gemaakt en de kandidaat geïnstalleerd. In dit geval is het wel te overwegen om het 
eerste deel van de vergadering bijvoorbeeld om 18:00 uur te laten beginnen, zodat de vergadering 
op tijd kan worden afgerond (ook ivm eventuele avondklok).  
 
Fysieke vergadering 
Een fysieke vergadering op anderhalve meter. Dit kan (net) binnen onze huidige raadzaal. De vraag is 
of dit wenselijk is in deze fase van de coronabestrijding waarbij veel burgers en bedrijven ernstige 
beperkingen hebben (o.a. avondklok, gesloten bedrijven, beperkingen aan het aantal bezoekers). Dit 
kan vragen oproepen over de voorbeeldfunctie van de gemeente.  
Ook is het de vraag of alle raadsleden dan kunnen deelnemen aan de vergadering. Raadsleden met 
klachten moeten thuisblijven – kwetsbare raadsleden kiezen er wellicht zelf voor om niet deel te 
nemen.   
 
Vergadering zonder quorum / vervolgens vergadering met minimaal aantal raadsleden 
Dit is de procedure zoals vorig jaar wethouder Franssen is benoemd. Destijds was digitaal vergaderen 
nog niet mogelijk en was dit eigenlijk de enige optie. Nu er alternatieven zijn heeft deze procedure 
niet de voorkeur.  
 
Vraag aan de regiegroep 
Een uitspraak doen over de te volgen werkwijze voor de benoeming van de wethouder. 


