Raadsvergadering:23-04-2019
Besluit: Aangenomen*
* Geldig:24
Ongeldig: 2

Agendanr.: 6
Voorstelnr.: RB2019033
Onderwerp: Benoeming wethouder Fintelman
Programma:
Reden van agendering: ter besluitvorming
Aan de Raad,
Heerhugowaard, 25 maart 2019
Voorstel / besluit:
1. Dhr. B.J.N. Fintelman per 23 april 2019 te benoemen tot wethouder van de gemeente
Heerhugowaard
2. De aanstelling van de heer Fintelman is voor 36 uur per week (voltijds)
3. De heer Fintelman ontheffing te verlenen van het ingezetenschap tot 1 januari 2022
Inleiding
Vanwege de benoeming van wethouder Oude Kotte (CDA) als burgemeester in Aalsmeer per 16
april 2019, is er een tussentijdse vacature ontstaan voor een voltijdswethouder. Het CDA draagt
de heer. B.J.N. Fintelman voor als opvolger.
De heer Fintelman is op dit moment niet woonachtig in de gemeente en daardoor dient de
gemeenteraad een ontheffing te verlenen. Sinds een wetswijziging in 2017 mag de ontheffing
voor de gehele raadsperiode gelden in plaats van een jaar.
De heer Fintelman heeft tevens zijn VOG aangeleverd en een integriteitrisico analyse doorlopen.
Beoogd effect
Vervulling van een tussentijdse wethouders vacature.
Financiële gevolgen
Er zijn voor wat betreft de salariskosten geen financiële gevolgen omdat voormalig wethouder
Oude Kotte ontslag heeft genomen vanwege zijn nieuwe betrekking. Vanwege een eventuele
tijdelijke huisvesting van de heer Fintelman binnen de gemeente Heerhugowaard, kan hij
daarvoor aanspraak maken op een vergoeding voor tijdelijke huisvesting van maximaal € 1.240,-per maand. Deze eventuele extra kosten worden opgevangen binnen de bestaande begroting.
Bijlagenr.

Titel/Onderwerp

Namens het presidium
de griffier,

de voorzitter

Advies commissie d.d. 9 april 2019
RB2019033 Benoeming wethouder B. Fintelman :

2

Nr.: RB2019033
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Geldig
Ongeldig

24
2

gezien de voordacht van de CDA fractie;
gelet op het advies van het presidium d.d. 9 april 2019;
gelet op:
artikel 37 Gemeentewet
artikel 39 Gemeentewet;
besluit
1. de heer B.J.N. Fintelman per 23 april 2019 te benoemen tot wethouder van de gemeente
Heerhugowaard;
2. dat de aanstelling van de heer Fintelman voor 36 uur per week (voltijds) is;
3. de heer B.J.N. Fintelman ontheffing te verlenen van het ingezetenschap tot 1 januari
2022.

Heerhugowaard, 23 april 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

