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Ontslag wethouders.

De Gemeentewet staat niet toe dat wethouders in geval van vrijwillig ontslag van de ene op de andere dag
vertrekken. Dit frustreert de benoeming tot wethouder in een andere gemeente. Dat kan in deze periode
van coalitievorming niet de bedoeling zijn. De raad van Valkenswaard kan deze ongewenste situatie
doorbreken (zie toelichting)

1. Met instemming kennis nemen van het ontslag van wethouder J. Verhoeven m.i.v. 6 april 2010 om
18.00 uur.
2. Met instemming kennis nemen van het ontslag van wethouder H.Tindemans m.i.v. 15 april 2010.
3. Het aantal wethouders m.i.v. 6 april 2010 om 18.00 uur te verminderen van vier naar drie en met
ingang van 15 april 2010 van drie naar twee.

Aanleiding voor dit voorstel zijn de aanstaande benoemingen van wethouder Verhoeven (wethouder in
Oirschot m.i.v. 6 april na 18.00 uur) en wethouder Tindemans (wethouder in Landerd m.i.v. 15 april).
Beide wethouders hebben inmiddels hun ontslag als wethouder in Valkenswaard ingediend. (zie bijlagen)

Artikel 36a lid 3 van de gemeentewet bepaalt dat dezelfde persoon niet in meer dan één gemeente
wethouder kan zijn.
Dat betekent dat benoeming in de genoemde andere gemeenten pas kan plaats vinden nadat het ontslag in
Valkenswaard is ingegaan.
Artikel 43 van de Gemeentewet regelt het vrijwillig ontslag van de wethouder. In lid 1 van dat artikel is
bepaald dat een wethouder te allen tijde ontslag kan nemen en daarvan schriftelijk mededeling doet aan
de raad. In lid 2 van dat artikel is bepaald dat ontslag pas ingaat met ingang van de dag, gelegen een
maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen, of zoveel eerder als in zijn opvolging is
voorzien. Een wethouder die zijn ontslag indient zal dus nog gedurende ten hoogste een maand zijn taak
moeten vervullen resp. de lopende zaken moeten afhandelen.
De artikelen 46 en 47 van de Gemeentewet maken ontslag met onmiddellijke ingang wel mogelijk. In
deze artikelen zijn bepalingen opgenomen voor het geval een wethouder een met het wethouderschap
onverenigbare functie bekleedt c.q. gaat bekleden. Daarin wordt verwezen naar andere artikelen waarin

die onverenigbaarheid is genoemd. Echter, een verwijzing naar het bepaalde in artikel 36a lid 3 wordt in
die artikelen niet gedaan.
Op zich genomen is er voor de gemeente Valkenswaard geen probleem. Wel voor de gemeenten Oirschot
en Landerd die als gevolg van deze “merkwaardige” wetgeving niet met een voltallig nieuw college
zouden kunnen starten. Dat is niet in het belang van die gemeenten en evenmin in het belang van de
wethouders die het aangaat.
Een oplossing biedt artikel 39 van de Gemeentewet waarin aan de raad de mogelijkheid geboden wordt
het aantal wethouders te verminderen. Op grond hiervan kan met instemming kennis genomen worden
van het ontslag en besloten worden om met ingang van 6 april 2010 om 18.00 uur het aantal wethouders
te verminderen tot 3 en met ingang van 15 april 2010 te verminderen tot 2.
Daarmee staat aan de benoemingen in de gemeente Oirschot en Landerd niets meer in de weg.
!

Eventuele belemmeringen voor de benoeming van de wethouders Verhoeven en Tindemans in de
gemeente Oirschot respectievelijk de gemeente Landerd weg te nemen.
Valkenswaard, 01-04-2010
mr. C.J. Dorsman,
raadsgriffier
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