Fractie D66 Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 20 januari 2020

Aan het College van B & W van de Gemeente Bergen op Zoom
Betreft: wenselijkheid en urgentie van een vijfde wethouder
Geacht college,
Binnenkort neemt wethouder Evert Weijs afscheid als wethouder van de gemeente voor een positie als
burgemeester in Hilvarenbeek. Na zijn vertrek ligt het in de lijn der verwachting dat het college weer
een vijfde wethouder zal krijgen. Rechtvaardiging hiervoor waren bij het begin van de collegeperiode
de vele gemeentelijke taken en de complexiteit ervan. Sinds het coalitie-akkoord is echter naar voren
gekomen dat de financiële situatie van de gemeente zeer zorgwekkend is. De recente reactie van de
Provincie NB in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht bevestigt dit nog eens.
D66 hecht aan kwaliteit van gemeentelijk bestuur en onderkent de complexiteit van de huidige
gemeentelijke taken, maar staat kritisch tegenover het automatisch werven van een vijfde wethouder op
dit moment. Een wethouder minder scheelt lasten, niet alleen wat betreft de wethouder zelf, maar ook
in beleid. Een wethouder minder stimuleert efficiency en het maken van keuzes door de overige
wethouders in het college. Een wethouder minder past ook bij de beleidsluwe periode die nu voorligt,
gezien de financiële situatie. Bovendien is het bestaande college inmiddels ingewerkt. Op zijn minst zou
enig besluit hierover moeten worden opgeschort totdat de uitkomst van de takendiscussie bekend is en
er meer duidelijkheid is over het werkelijkheidsgehalte van de positieve aannames in de begroting.
Overigens, andere gemeenten zagen om diverse van de bovengenoemde redenen af van het vervullen
van de positie van een tussentijds opgestapte vijfde wethouder.
In het licht van het bovenstaande hebben wij een aantal vragen.

1. Klopt het dat het college op korte termijn weer een vijfde wethouder wil hebben?
2. Zo ja, welke argumenten heeft u daarvoor?
3. Heeft het nog wel zin om te gaan voor een vijfde wethouder gezien de resterende collegeperiode
en de voorgestane beleidsluwe periode?
4. Heeft u alternatieven overwogen om de taak van de vijfde wethouder op te vangen, bijvoorbeeld
door verzwaring van een ambtelijke functie, verdeling van portefeuilles over de zittende vier
wethouders?
5. Wat zijn de jaarlasten voor de gemeente van een extra wethouder, inclusief sociale lasten, extra
kosten en eventueel wachtgeld?
6. Wordt er nog wachtgeld uitbetaald aan ex-wethouder A. van der Weegen, zo ja hoeveel?

Graag vernemen wij schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen conform art. 36 RvO.
Wij danken u voor de door u te nemen moeite,
Met vriendelijke groet,
Carinne Elion-Valter
D66 Bergen op Zoom

