
Technische vragen en antwoorden naar aanleiding van duidingsdebat 21 september 2021 
 
 

 Vraag Antwoord 

1 Kunnen we een kopie krijgen van de 
wachtgeldregeling? 
 

Alle informatie over de wachtgeldregeling is te 
vinden via deze link:  
https://vng.nl/artikelen/einde-wethouderschap  

2 Wat zijn de wachtgeldverplichtingen 
binnen het huidige College en wat zijn 
daarvoor de komende jaren de 
kosten? 
 

Er waren in 2021 vier wachtgeld verplichtingen. 
Per juli 2021 zijn er twee periodes verlopen en 
per november 2021 verloopt er nog een 
periode. Eén periode blijft doorlopen tot en met 
pensioendatum. De totale verplichting in 2021 
was ongeveer € 222.500,-    
Bij installatie van andere dan zittende 
wethouders zal er een verplichting ontstaan die 
per wethouder kan verschillen. De 
uitgangspunten hiervoor staan beschreven in 
de algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers en is ook sterk afhankelijk van de 
inkomsten van de oud wethouders. 
 

3 Wat zijn de wachtgeldverplichtingen 
die de gemeente op dit moment moet 
betalen? 
 

In 2021 is de prognose dat we  € 175.000 
wachtgelden uitkeren. 
 

4 Wat zijn de mogelijkheden om een 
interim-bestuurder aan te stellen 
binnen de wet of andere regelingen?  
(bijvoorbeeld analoog aan een 
plaatsvervangend burgemeester) 
 

De raad is geheel vrij in de keuze van 
wethouders (toelichting art 35 lid 2 GW). De 
raad kan een interim-wethouder aanstellen. 
Deze wethouder maakt na de periode ook 
aanspraak op de wachtgeldregeling.  

5 Wanneer een interim-bestuurder zou 
kunnen worden aangesteld wat zijn 
dan de geschatte kosten? 
 

De bezoldiging zal aan wettelijke vereisten 
moeten voldoen (vastgelegd in 
rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtdragers), afwijken is niet toegestaan.  De 
GW kent alleen de term 'wethouder', niet 
'interim-wethouder'. De interim-wethouder 
heeft daarom dezelfde rechten, inclusief 
wachtgeld.  

6 Wanneer daarvoor niets geregeld is, 
zijn we dan vrij om zelf iets te 
regelen? 
 

De partijen dragen kandidaat-wethouders voor 
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad 
benoemt de kandidaat.   

7 Mag een nieuwe wethouder alleen 
door collegepartijen worden 
voorgesteld? 
 

De partijen dragen kandidaat-wethouders voor 
aan de gemeenteraad. Doorgaans zijn dit de 
coalitiepartijen. Het staat echter iedere partij 

https://vng.nl/artikelen/einde-wethouderschap


vrij een kandidaat voor te stellen. Uiteindelijk 
benoemt de gemeenteraad.  

8 Het blijkt voor wethouders niet 
gemakkelijk te zijn om dossiers over te 
nemen. Is er nagedacht over wat het 
vergadertechnisch voor raad, 
commissie en college betekent om 
geen nieuwe wethouder te 
benoemen? 

Er wordt vanuit gegaan dat de dossiers van de 
vertrekkend wethouder worden verdeeld over 
de vier resterende wethouders.  
Met name bij parallelle commissies kan dit 
meer gaan knellen (wordt een wethouder op 
hetzelfde moment in meerdere commissies 
verwacht) en zal er sprake moeten zijn van 
collegiaal bestuur binnen het college (elkaars 
woordvoering / dossier overnemen).  

9 Wat te doen als er nog een wethouder 
afvalt (dus 2 wethouders vertrekken 
en er resteren er 3)  

Dat is een politieke keuze. De periode afmaken 
met drie wethouders of 1 of 2 (interim)-
wethouders voordragen en benoemen.  

10 Behoudt de huidige waarnemend 
voorzitter van de raad deze functie nu 
zijn partij niet meer de grootste is? 

Ja, art 77 GW regelt dat het voorzitterschap van 
de raad wordt waargenomen door het 
langstzittend lid van de raad.  

11 Hoe zit het met de Drechtsteden en 
BVD en fractie Nijhof?  

Alle politieke partijen in de regio zijn 
vertegenwoordigd in de Drechtraad met 
gewogen stemmen. Ook fractie Nijhof zal 
vertegenwoordigd worden en BVD blijft 
vertegenwoordigd. Wel zal het stemgewicht 
binnen de Drechtsteden aangepast dienen te 
worden.  

 

 

 


