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Wijziging tijdsbestedingsnorm wethouders
Portefeuillehouder: C. Bijl
Concernstaf
Concernstaf
C.M. de Widt, telefoon ((0591)68 53 80)
=
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sççêÖÉëíÉäÇ=ÄÉëäìáí=
1) de tijdbestedingsnorm van wethouder H.G. Jumelet met ingang van 22 februari 2008 te
bepalen op 100%;
2) de tijdbestedingsnorm van wethouder J. Kuper met ingang van 22 februari 2008 te bepalen
op 80%.

p~ãÉåî~ííáåÖ=
Het college heeft besloten de verdeling van de portefeuilles op enkele onderdelen aan te passen. De omvang van
de aanstelling van wethouder H. Jumelet wordt daarme 1 fte en die van wethouder J. Kuper 0,8.
Met deze verschuiving is zowel naar inhoud (portefeuilleverdeling) als naar werkverdeling een logische en
evenwichtige portefeuilleverdeling gerealiseerd.

Bijlagen:
geen
Stukken ter inzage:
collegebesluit d.d. 14 februari 2008 en bijbehorende documenten
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Het college heeft besloten de verdeling van de portefeuilles van de wethouders op enkele
onderdelen aan te passen. De onderdelen EMCO en Wet sociale werkvoorziening uit de
portefeuille Kuper worden overgebracht naar de portefeuille Jumelet. Het onderdeel recreatie
en toerisme uit de portefeuille van de burgemeester zal worden overgebracht naar de
portefeuille van wethouder J. Kuper. De gemeenteraad wordt hierbij voorgesteld om vanaf 22
februari 2008 de omvang van de aanstelling van wethouder H. Jumelet op 1 fte en die van
wethouder J. Kuper op 0,8 fte te bepalen.
Op grond van artikel 36 lid 2 van de Gemeentewet kan de raad besluiten dat een of meer
wethoudersbetrekkingen in deeltijd worden uitgeoefend. Indien dit van toepassing is, wordt
op grond van artikel 36 lid 4 van de Gemeentewet de tijdbestedingsnorm van elke wethouder
vastgesteld.
OK
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Met deze verschuiving is zowel naar inhoud als naar werkverdeling een logische en
evenwichtige portefeuilleverdeling gerealiseerd.
PK

oÉä~íáÉ=ãÉí=ÄÉëí~~åÇ=ÄÉäÉáÇLÉÉêÇÉê=ÖÉåçãÉå=ÄÉëäìáíÉå=

Voorgesteld besluit betekent een wijziging van het besluit waarin de tijdsbestedingsnorm voor
wethouder Jumelet op 80% en wethouder Kuper op 100% is vastgesteld.
QK
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De raad is reeds bij brief over de voorgenomen wijziging geïnformeerd.
RK

cáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉëLîççêÖÉëíÉäÇÉ=ÇÉââáåÖ=

n.v.t.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 14 februari 2008
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2008, nummer: 08/201;
gelet op het bepaalde in artikel 36 van de Gemeentewet;

besluit:

1) de tijdbestedingsnorm van wethouder H.G. Jumelet met ingang van 22 februari 2008 te
bepalen op 100%;
2) de tijdbestedingsnorm van wethouder J. Kuper met ingang van 22 februari 2008 te bepalen
op 80%.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2008.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

