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MOTIE 
Wethouders 

De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op 29 juni 2017, 

Overwegende dat: 

• er geen blauwdruk bestaat voor de functie van wethouder, 

• er steeds hogere eisen worden gesteld aan de functie van wethouder, 

• het daarnaast van belang is dat wethouders als collegiaal team de stad besturen, 

• daarom vooraf bezien moet worden of wethouders zelfstandig en in teamverband met elkaar maar 

ook met de ambtelijke top kunnen samenwerken (zie ook het Necker van Naem rapport Onderzoek 

Grote Projecten van december 2016), 

• het aandragen van kandidaat wethouders en vorming van het college de verantwoordelijkheid van 

coalitiepartijen is, 

• de gemeenteraad als geheel vooraf de mogelijkheid zou moeten hebben zich een onderbouwde 

mening te vormen over de door coalitiepartijen voorgestelde kandidaat wethouders, 

• het primair van belang is dat Delft over bestuurders beschikt, die onze stad op adequate wijze kunnen 

besturen, die oog hebben voor de ontwikkelingen en gevoelens in de maatschappij en onze stad, die 

als team kunnen samenwerken en die bereid zijn zich zonodig zowel individueel dan wel in 

groepsverband te laten coachen. 

Vraagt de toekomstige formateur, die het voortouw neemt in de vorming van een nieuw coalitie/college in 

2018, ter informatie de volgende notities onder de aandacht te brengen bij toekomstige coalitiepartijen en 

kandidaat wethouders: 

• de notitie dd. 12 mei 2017 met betrekking tot competenties wethouders van de Delftse 

onderzoekscommissie Grote Projecten en eveneens de zelftest wethouders van Staatshuys. 

Vraagt de Delftse fracties genoemde notitie en zelftest vooruitlopend op de formatie mee te nemen in het 

selectieproces van hun kandidaat wethouders, 

Vraagt de toekomstige formateur om, voordat de definitieve benoeming van kandidaat wethouders 

plaatsvindt, in afstemming met de griffier: 

1. de gemeenteraad in een openbare bijeenkomst de gelegenheid te geven kennis met kandidaat 

wethouders te maken en de mogelijkheid te bieden om hen te bevragen op motivatie en 

geschiktheid, 

2. na afronding van de werkzaamheden rond het vormen van een nieuwe coalitie/college de 

gemeenteraad te informeren over de ervaringen met de werkwijze zoals in deze motie 

beschreven, 

en gaat over tot de orde van de 
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