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Vermindering formatie wethouders
Bevoegde portefeuillehouder:  

Wettelijke basis (aanvullend)
Gemeentewet, artikel 39.

Gevraagd besluit
1. De formatie voor de wethouders te verminderen van 4.0 FTE naar 3.0 FTE door geen invulling van 
de ontstane vacature te benoemen na het vertrek van wethouder Paans. 

Inhoud
Inleiding
Wethouder Paans heeft door zijn benoeming als burgemeester van de Krimpenerwaard, zijn ontslag 
als wethouder van Papendrecht ingediend. In overleg met de coalitiepartijen en het college is besloten 
om de ontstane vacature niet in te vullen. Het college heeft besloten tot een herverdeling van de 
portefeuilles van wethouder Paans over de overige drie wethouders.
Op 25 mei 2018 is met de benoeming van de wethouders ook de formatieomvang besloten. Door nu 
niet invulling te geven aan de gehele formatie, wordt u op basis van artikel 39 van de gemeentewet : 
'De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, geschiedt zo spoedig mogelijk, 
tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen.', gevraagd de formatie aan te passen.

Beoogd effect
De formatie van de wethouders te verminderen zodat de collegeleden hun taak kunnen blijven 
uitvoeren tot een nieuw college is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen.

Argumenten
Gezien de korte resterende tijd van het huidige college, heeft de coalitie haar vertrouwen uitgesproken 
in de drie wethouders om de taak tot het einde te blijven vervullen. Gezien de korte periode is het een 
grote opgave om een nieuwe wethouder te vinden en ingewerkt te krijgen op de portefeuilles.

Kanttekeningen
Het betekent een verzwaring van de taak van de drie wethouders. Omdat ze al een voltijdsbaan (1 
FTE) als wethouder hebben, is er geen mogelijkheid hun uren uit te breiden.

Financiën
-

Uitvoering
-

Communicatie & participatie
-

Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-
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Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

secretaris burgemeester

Bijlagen
1. 20220127 RB Vermindering formatie wethouders.pdf
2. 20220118 ontslagbrief Pieter Paans.pdf
3. Portefeuilleverdeling college per 20 januari 2022.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 27 januari 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op 
Gemeentewet, artikel 39.

besluit:

1. De formatie voor de wethouders te verminderen van 4.0 FTE naar 3.0 FTE door geen invulling van de 
ontstane vacature te benoemen na het vertrek van wethouder Paans. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 27 januari 2022,


