Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-65
Datum: 4 november 2011
Aan het college van B & W
Steller vragen: Wil Kosterman, fractie Groen Links/Hans Marchal, fractie PCG
Onderwerp: vervanging wethouder
1. Vorige week bereikte ons het bericht dat wethouder Van der Laag definitief
zijn functie zal neerleggen. Omdat wethouder Van Gelder inmiddels een
betrekking heeft aanvaard in Bonaire is hij waarschijnlijk (?) ook niet meer
beschikbaar. Heeft wethouder Van Gelder al officieel zijn ontslag ingediend?
2. Is het college op de hoogte van de voortgang van de vervulling van de
vacature? En zo ja, wanneer kan de raad hierover naar verwachting
geïnformeerd worden?
3. Zal de nieuwe wethouder (wie dat dan ook wordt) aangesteld worden volgens
de vervangingsregeling waarnemend wethouders, die inmiddels (per 3 augustus
2011) van kracht is? Zo nee, waarom niet?
4. Voor zover ons bekend zullen de personele kosten van de zieke wethouder
(voorlopig?) op de begroting van de gemeente drukken. Daarnaast moet een
nieuwe wethouder worden aangesteld. Kunt u ons zeggen wat de financiële
gevolgen zijn voor de begroting voor 2012 en verder (deze zijn immers nog
niet in de huidige begroting meegenomen…)
5. Zoals het er nu naar uitziet hebben deze ontwikkelingen tot gevolg dat de post
bestuurskosten zwaarder word belast. Heeft dat met het oog op de zwakke
financiële positie van de gemeente bij u tot de overweging geleid om een halve
fte aan wethouders minder aan te stellen of om de wethoudersaanstelling tot 3 x
0.8 fte terug te brengen? Zo nee, waarom niet??
6. Bent u van mening dat uw uitgangspunten (kleinere overheid) ook zouden
moeten gelden voor het college, dus: kleiner college? Zo nee, waarom niet??
Toelichting:
De VVD berichtte ons vorige week dat wethouder Van der Laag zich volledig terugtrekt in
verband met zijn gezondheidsproblemen. Een verdrietig maar begrijpelijk besluit. Ons is
echter niet duidelijk wat de financiële gevolgen van een en ander zijn, ook over het vervolg
van de bezetting van de vacature blijft het nog stil. Graag willen wij in verband met de
begrotingsbehandeling op zo kort mogelijk termijn van u horen wat hiervan de (financiële)
consequenties zijn, zodat wij deze kunnen meewegen bij het beoordelen van de begroting
2012-2015.

