
 
 

 

 

        Gemeente Hilvarenbeek 

        t.a.v.: dhr. E.M.L. Weys 
         Burgemeester 
        Per e-mail verzonden 

Hilvarenbeek, 22 april 2022. 

Betreft: vragen over de wethouders-vacatures 

 

Geachte heer Weys, Beste Evert, 

Wij zagen de advertentie voor de nieuwe wethouders welke is geplaatst op de gemeentelijke site en 

op andere sites onder het logo van de gemeente. Naar onze mening zoekt echter niet “de gemeente 

Hilvarenbeek” maar “de partij HOI Werkt” drie wethouders(kandidaten). Anders dan vier jaar 

geleden is bepaald geen sprake van een raadsbrede samenwerking. Hierover hebben we de volgende 

vragen: 

1. Wie is opdrachtgever voor deze advertentie: de burgemeester, het college, de raad of de fractie 
HOI Werkt? Graag inzage in het onderliggende besluit. 

2. Hoeveel kosten de geplaatste advertenties? Hoeveel ambtelijke tijd wordt hieraan besteed? Uit 
welk budget wordt dit betaald en wie heeft deze uitgaven goedgekeurd? 

3. Wie heeft de tekst opgesteld en is hiervoor verantwoordelijk? 
4. In de tekst worden de partijen VVD en CDA genoemd, maar daarover is met hen geen overleg 

gevoerd, en evenmin over de formulering “Deze twee partijen hebben ervoor gekozen geen deel 
uit te maken van de coalitie.” Was dat niet correct geweest? 

5. In de stukken wordt gesproken over een selectiecommissie. Hoe is deze commissie 
samengesteld? Wie heeft deze samenstelling bepaald: de burgemeester, het college, de raad of 
de fractie HOI Werkt? 

6. Voor inhoudelijke vragen kan men zich wenden tot Gon Boers of de burgemeester. Past dit bij de 
rol van de burgemeester, die toch wordt geacht boven de partijen te staan en hiermee betrokken 
wordt in het proces van HOI Werkt om drie wethouders te werven? 

7. Wat gaat de burgemeester potentiële kandidaten die contact met hem opnemen vertellen over 
de politieke situatie in Hilvarenbeek? Gaat hij ze adviseren om, behalve met HOI Werkt, ook 
contact op te nemen met CDA en VVD? 

8. De wethouder moet in principe in de gemeente Hilvarenbeek wonen een ontheffing hiervoor is 
aan de gemeenteraad, waarom wordt dat niet vernoemd? 

9. In de tekst wordt beschreven ”Een selectiecommissie voert de eerste gesprekken”. Heeft in het 
vervolg van de selectie procedure, naast Hoi Werkt, nog andere functionarissen van de 
gemeente  een rol in de selectie procedure en zo ja wat is hun rol? 

 

Wij zien uw antwoorden op zo kortst mogelijk termijn met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

De raadsfracties van de VVD Hilvarenbeek en het CDA Hilvarenbeek 


