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Volgnummer 71-2020 

Onderwerp Benoemen wethouder 

Programmanummer 1 Bestuur en dienstverlening 

Registratienummer 2020-24609 

Organisatieonderdeel Raadsgriffie 

Behandelend ambtenaar BLM Golsteijn 

Bijlagen  Bijlage 1 - Raadsbesluit 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Op basis van het bepaalde in de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders, en stelt daarbij de 

tijdsbestedingsnorm per wethouder vast.  

 

Beslispunten 

1. Ter invulling van een zesde wethouderspost te benoemen mevrouw A.P.B. Bastiaans, voor de 

tijdsbestedingsnorm van 100%; 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Op basis van het bepaalde in de Gemeentewet benoemt de raad de wethouders, en stelt daarbij de 

tijdsbestedingsnorm per wethouder vast. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft uw raad - 

op voorstel van de fracties van de partijen die de coalitie vormden - zes fulltime wethouders 

benoemd. Na het uit de coalitie stappen van de SP en het vertrek van wethouder De Graaf (SP) zijn 

er sindsdien vijf door uw raad benoemde wethouders. Thans wordt vanuit onderstaande fracties 

voorgesteld om wederom een zesde wethouder te benoemen, welke partijloos is.  

 

Het onderzoek van de geloofsbrieven vindt door een commissie van de raad plaats, en de stemming 

over de benoeming geschiedt schriftelijk. De door de raad benoemde wethouder kan de eed of 

belofte niet eerder afleggen dan in de eerstvolgende raadsvergadering na het moment waarop dat de 

stemcommissie heeft vastgesteld dat de raad instemt met de benoeming. 
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2. Vervolg. 

Als het onderzoek van de geloofsbrieven is uitgevoerd, de stemming heeft plaatsgevonden, en de 

benoeming door de wethouder is aanvaard, legt de wethouder de eed of belofte af.   

 

 

CDA SPM GroenLinks   D66 

Niels Peeters John Steijns Marlise Korsten  Johan Pas 

 

 

VVD PVV SAB 

Michel Severijns René Betsch Jos Gorren  
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van enkele fracties uit de gemeenteraad; 

organisatieonderdeel Raadsgriffie, no. 2020-24609; 

 

gelet op artikel 35 jo. 36 jo. 36a jo. 36b jo. 37 jo. 41a jo. 41b jo. 41c Gemeentewet en artikel 9 

Reglement van Orde gemeenteraad Maastricht 2017 

 

BESLUIT: 

 

1. Ter invulling van een zesde wethouderspost te benoemen mevrouw A.P.B. Bastiaans, voor de 

tijdsbestedingsnorm van 100%. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 10 

september 2020. 

 

de griffier,  de voorzitter,

 


