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Procedure invulling wethoudersvacature 
Door het vertrek van de huidige wethouder van D66 is een vacature ontstaan in het college van B&W 
van de gemeente Zwijndrecht. In het navolgende wordt de procedure beschreven die wordt 
gehanteerd om te komen tot invulling van deze vacature. De profielschets als ook de procedure 
worden gepubliceerd op de website van D66 Zwijndrecht en D66 Zuid Holland 

 

Aanmelding 

Kandidaat-wethouders kunnen zich tot uiterlijk 1 juni 2019 om 12:00 uur melden bij de 
commissie door een motivatiebrief met cv en eventueel aanvullende ondersteunende 
stukken te sturen aan de voorzitter van de wethouderscommissie (d66@ejva.nl); 

 

Wethouderscommissie 

De afdeling D66 Zwijndrecht heeft een wethoudersommissie ingesteld. Deze wethouders- 
commissie (WHC) stelt een wethoudersadvies op voor de fractie. Hierin wordt door de WHC 
aan de fractie een volgorde van geschiktheid van alle kandidaten aangegeven. De fractie 
bepaalt wie aan de gemeenteraad wordt voorgedragen. 
 
Om tot dit advies te komen maakt de wethouderscommissie gebruik van de volgende zaken: 

• De door de kandidaten aangeleverde informatie waaronder het volledig ingevulde 
kandidaatstellingsformulier. 
Gesprek met de kandidaten op basis van het opgestelde wethoudersprofiel. Kandidaten 
kunnen ook de wethoudersscan invullen en het rapport meezenden met de 
motivatiebrief en het curriculum Vitae. De wethoudersscan is te vinden via D66.nl. 
 

Vertrouwelijkheid 
De aanmeldingen worden vertrouwelijk behandeld binnen de WHC en de fractie. De namen 
van de reflectanten worden niet bekend gemaakt. 
 

Samenstelling 

De wethouderscommissie bestaat uit drie personen: 
 

• Erik van Antwerpen (commissievoorzitter en afdelingsvoorzitter) 

• Wim van der Does (fractielid) 

• Jolanda de Witte (aftredend wethouder) 
 

Bevoegdheden 

De commissie is bevoegd om namens D66 Zwijndrecht met de kandidaten te spreken en een 
advies op te stellen. Dit wordt door de commissie voorgelegd aan de fractie, zonder 
tussenkomst van andere gremia binnen D66. Het advies is niet bindend en wordt ter kennis 
gebracht aan de fractie. De commissie is niet bevoegd met anderen dan de leden van de 
commissie te spreken over de kandidaten. 
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Tijdpad 

Tot 1 juni bestaat er de mogelijkheid te reflecteren op de vacature. De eerste gesprekronde 
staat gepland voor vrijdag 7 juni. Kandidaten wordt gevraagd die dag alvast vrij te houden. 
Wanneer de wethouderscommissie haar advies heeft geformuleerd en uitgebracht aan de 
fractie volgt een voordracht door de fractie aan de gemeenteraad waarna er een 
kennismakingsgesprek plaatsvindt met de overige leden van het college van B&W en leden 
van de gemeenteraad. De data van de laatstgenoemde gesprekken wordt in een later 
stadium vastgesteld. 
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Erik van Antwerpen voorzitter WHC 
telefoonnummer 0614 522 118. 


