VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD
Datum
Raadsvergadering:

Bestuurlijk hoofdthema:

BBVnummer:
138783

Raadsvoorstel:
138881

Portefeuillehouder:
Hans-Christoph Wagner

Onderwerp
Gevolgen voor portefeuilleverdeling college en vertegenwoordiging in verbonden partijen na aftreden
wethouder B.G. Euser
Geadviseerde beslissing:
1. De tijdsbestedingsnorm van wethouder Rombout te wijzigen van 75 naar 100% (als gevolg
van gewijzigde portefeuilleverdeling);
2. De heer R.C.S. van Praag aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het AB van de
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond;
3. De heer R.C.S. van Praag aan te wijzen als lid in het AB van de Stadsregio Rotterdam;
4. Mevrouw M.P.C. van Ginkel aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het AB van de
Stadsregio Rotterdam;
5. Mevrouw M.P.C. van Ginkel aan te wijzen als lid in het AB van het Samenwerkingsverband
Midden IJsselmonde (OMMIJ). Daarmee is zij automatisch lid van het DB;
6. Mevrouw M. Rombout aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het AB van het
Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde (OMMIJ).
INLEIDING
Op 13 januari 2014 heeft wethouder B.G. Euser in de gemeenteraad meegedeeld dat hij met
onmiddellijke ingang zijn portefeuille neerlegt. In zijn vergadering van 14 januari 2014 heeft het college
gesproken over de consequenties daarvan en besloten onderdelen uit de portefeuille van dhr. Euser
voor de periode tot aan het aantreden van een nieuw college na de verkiezingen van maart 2014 te
verdelen onder de overige collegeleden.
De heer Euser was (plv.) lid van het AB van de Veiligheidsregio, de Stadsregio, de OMMIJ, de SVHW
en tevens lid van het DB van de OMMIJ. Met uitzondering van de SVHW is uw raad bevoegd de leden
in deze gremia aan te wijzen.
BEOOGD EFFECT
1. De beschikbare uren die wethouder Rombout heeft voor het uitoefenen van haar functie in
overeenstemming brengen met de zwaarte van haar portefeuille.
2. De opvolging in besturen van verbonden partijen te regelen.
ARGUMENTEN
1. GEMEENTERAAD STELT TIJDSBESTEDING WETHOUDERS VAST.
De gemeentewet bepaalt in artikel 36 dat de gemeenteraad bij de benoeming van de wethouders voor
elke wethouder de tijdsbestedingsnorm vaststelt. In verband met de aangepaste portefeuilleverdeling
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is het noodzakelijk om de tijdsbesteding van wethouder Rombout met terugwerkende kracht op te
hogen naar 100%. De tijdsbesteding verandert daarmee als volgt:

Wethouder M. van Ginkel
Wethouder R. van Praag
Wethouder M. Rombout
Wethouder B.G. Euser
Totaal

2010
1,00 fte
1,00 fte
0,75 fte
0,75 fte
----------3,50 fte

per 14-01-14
1,00 fte
1,00 fte
1,00 fte
-,-----------3,00 fte

2. GEMEENTERAAD BEVOEGD TOT HET AANWIJZEN VAN LEDEN IN AB EN DB VAN VERBONDEN PARTIJEN.
De gemeenschappelijke regelingen van diverse verbonden partijen bepalen dat uw raad bevoegd is
tot het aanwijzen van leden in het AB en DB van deze partijen.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel.
FINANCIËN
Er zijn geen nadelige financiële consequenties voor de gemeentebegroting. Immers er is sprake van
lagere salarislasten. Dhr. Euser heeft vanwege het bereiken van de leeftijd van 65 jaar recht op
pensioen en valt niet onder de wachtgeldregeling. Conform de bbv-voorschriften heeft de gemeente
Albrandswaard een voorziening gecreëerd voor wethouderspensioenen. Ieder jaar wordt bij het
opstellen van de jaarrekening een berekening gemaakt van de opgebouwde pensioenrechten en
indien noodzakelijk een extra storting in de voorziening gedaan. Ook in het proces van de
jaarrekening 2013 is een check op de voorziening wethouderspensioen opgenomen.
COMMUNICATIE.
De aangepaste portefeuilleverdeling is na het verzenden van onderliggend raadsvoorstel naar de
gemeenteraad verwerkt op de website.
Verbonden partijen worden in kennis gesteld van gewijzigd lidmaatschap in AB en/of DB.
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BIJLAGEN

138810:

138931:

Kopie van portefeuilleverdeling 2010-2014
Aanwijzingsbevoegdheid gem. regelingen 14-01-2014

Poortugaal, 21 januari 2014
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner
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