Antwoorden van het college op vragen Hans Marchal (PCG) d.d. 25 mei 2011 over de vervanging van
de wethouder:
1) De benoeming van Carel van Gelderen is tijdelijk. In eerste instantie begreep ik dat het een
half jaar zou zijn, uit het persbericht blijkt het om 5 maanden te gaan. Om welke periode gaat
het nu precies? Kan de periode korter worden of kan deze uitlopen tot bijvoorbeeld een
jaar?
De periode is afhankelijk van het ziekteverloop en herstel van Jan van der Laag. Vooralsnog is
ingeschat tot 1 november.
2)

De tijdelijke benoeming zal ongetwijfeld wat kosten… Hoeveel gaat de vervanging van
wethouder Van der Laag de gemeente kosten? Hoe zit het na de vervanging met wachtgeld?
Krijgt de plaatsvervanger na de vervangingsperiode ook nog wachtgeld en wat zijn de kosten
hiervan?

De kosten voor een wethouder op jaarbasis zijn € 91.545 Voor de genoemde periode van 5 maanden
is dus €38.144 In dit geval zal er sprake zijn van een overeenkomst waarin Carel van Gelder afziet van
wachtgeld (gentleman's agreement). Vanuit de gemeente is er een opzegtermijn van 2 maanden. Ik
verwijs u ook naar de informatie die is toegezonden n.a.v. de technische vragen van mevrouw
Kosterman.
3) Kan het college aangeven en duidelijk maken waarom er een tijdelijke plaatsvervanger nodig
is? Het gaat om een periode van circa 5 maanden inclusief een zomerperiode van een paar
maanden. Als de wethouder ingewerkt is moet hij alweer afscheid nemen… Welke projecten
maken de plaatsvervanging noodzakelijk? Zijn er zaken die absoluut moeten gebeuren
binnen deze 5 maanden die de andere twee wethouders en burgemeester niet voor hun
rekening kunnen nemen? Kortom, kunt u ons overtuigen van de urgentie om een
plaatsvervanger te benoemen?
Vanaf het moment dat wethouder van der Laag begin dit jaar is uitgevallen vanwege zijn operatie en
hij vervolgens met voorzichtig herstel is begonnen is zijn inzetbaarheid logischerwijs zeer beperkt
geweest. Dit heeft zienderogen effect gehad op de kwaliteit van het werk. Een deel van de
werkzaamheden zijn toen al waargenomen door de andere collegeleden. Wethouder is nu eenmaal
een functie die slecht op halve kracht gedaan kan worden. Met dat de tijd verstreek werd de urgentie
voor vervanging steeds groter, zowel vanuit medisch oogpunt als vanuit het werk bezien.
4) Was het geen optie om de portefeuilles van Jan van der Laag tijdelijk te verdelen onder de
overige collegeleden? Is er ook nagedacht om met de portefeuilles wat te schuiven? Ik zou
me voor kunnen stellen dat Carel van Gelder gelet op zijn eerdere wethoudersperiode
sociale zaken voor zijn rekening neemt en Jan Burger financiën. Is dit overwogen? Heeft Carel
van Gelder veel affiniteit met de gemeentefinanciën? De bezuinigingsoperatie en de
consequenties hiervan verwerken in de op te stellen begroting 2012 is immers de grootste
uitdaging van de komende periode.
Nee, dat is geen optie. Er is nu al een flinke periode een fors beroep gedaan op de collegaportefeuillehouders in het college en wij hebben gemerkt welk effect dat heeft. Herverdeling van de
hele portefeuille van Jan van der Laag betekent herverdeling van zeer zware dossiers, zoals financiën
en de brede school ontwikkeling. Hierdoor worden de andere portefeuilles simpelweg te zwaar en
ontstaan er bestuurlijke risico's.
Of er wordt geschoven met portefeuilles zal straks in het college besproken worden. Het is nu te
vroeg daar een uitspraak over te doen, omdat het college natuurlijk pas na 31 mei in nieuwe

samenstelling bijeen komt. Zodra hier meer over bekend is zal de raad daar uiteraard over
geïnformeerd worden.
Met vriendelijke groet,
Guus Swillens
Burgemeester

