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PROGRAMMA 1. Bestuur
Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): Wethouder F. Janssen
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: E.S.H.J. Debie
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1. Samenvatting
Vanwege de extra werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de motie “Regie in
eigen hand” verzoekt het college om de formatie van wethouder Ringens uit te breiden van

0,5 naar 0,8 fte per 1 mei 2017. Wanneer er duidelijkheid over de zelfstandigheid ontstaat
of de uitbreiding anderszins niet meer nodig is zal deze weer worden afgeschaald.
2. Waarom naar de raad
De formatieve omvang van het college is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect
In maart is het nieuwe college van start gegaan. Een van de belangrijkste opdrachten die het
college zich gesteld heeft is de uitvoering van de motie “Regie in eigen hand”. Nu, enkele
weken later, blijkt dat de impact van dit proces groter is dan voorzien. Hoewel het hele
college intensief betrokken is bij dit dossier leidt de cumulatie van taken bij wethouder
Ringens tot problemen. Wethouder Ringens heeft momenteel een deeltijdfactor van 50%. De
extra werkzaamheden in het kader van de motie in combinatie met de zwaarte van zijn
eigen portefeuille (Jeugdzorg, wmo onderwijs, kunst en cultuur) maken dat wij uw raad
voorstellen de deeltijdfactor op te hogen tot 80%.
4. Argumentatie en alternatieven
In Landgraaf streven we er altijd naar om de omvang van het college te beperken. Binnen de
wettelijke kaders mogen wij maximaal 5,5 fte wethouders hebben en daar zitten we al vele
jaren flink onder. Ons college is van mening dat er nu sterke argumenten en een dringende
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noodzaak aanwezig zijn om de omvang (tijdelijk) beperkt uit te breiden. Omdat wij geen
einddatum van dit proces kunnen inschatten wordt de uitbreiding vooralsnog structureel
doorgevoerd.
5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig
Per 1 mei zal de deeltijdfactor van de heer Ringens worden opgehoogd van 0,5 naar 0,8 fte.
6. Communicatie
Hierover zal op de gebruikelijke wijze worden gecommuniceerd.
7. Kosten, baten, dekking, risico's
De kosten van deze uitbreiding bedragen bij benadering voor 2017 € 20.000 en kunnen
gedekt worden binnen het programma Bestuur, door het aframen van het budget Bezwaar
en Beroep waar op dit moment voldoende ruimte is. Dit past binnen de schuifregels waartoe
het college bevoegd is. Voor 2018 en verder zal eea worden meegenomen in de begroting.
8. Het voorstel
De deeltijdomvang van wethouder J. Ringens per 1 mei 2017 ophogen met 0,3 van 0,5 fte
naar 0,8 fte.
Burgemeester en wethouders van Landgraaf,
de secretaris,

de burgemeester,

E.S.H.J. Debie, loco

mr. R.J.H. Vlecken

9. a. Stukken behorende bij het besluit
n.v.t.
b. Onderliggende stukken
n.v.t.
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Besluit
De deeltijdomvang van wethouder J. Ringens per 1 mei 2017 ophogen met 0,3 van 0,5 fte naar
0,8 fte.
Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 11 mei 2017.
De griffier,
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De voorzitter,
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