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Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste

Samenvatting
Op grond van artikel 36a van de Gemeentewet dient een wethouder ingezetene te zijn van de
gemeente waar het wethouderschap wordt vervuld. De raad kan voor de duur van een jaar
ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Ten aanzien van wethouder T.A.M. van
de Loo is bij het benoemingsbesluit van uw raad van 15 mei 2014 deze ontheffing verleend en
laatstelijk bij besluit van 30 maart 2017 is de ontheffing verlengd tot 15 mei 2018 . De ontheffing
kan in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal een jaar worden verlengd.
Voorgesteld besluit :
De ontheffing van het woonplaatsvereiste laatstelijk bij besluit van 30 maart 2017 verleend aan
T.A.M. van de Loo te verlengen tot aan de benoeming van de wethouders in 2018 als gevolg van
de gemeenteraadsverkiezingen.

Inleiding/probleemstelling:
Bij het benoemingsbesluit van T.A.M. van de Loo tot wethouder van de gemeente Boekel is hem
gelijktijdig ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste voor de duur van één jaar. Bij besluiten
van 2 april 2015, 24 maart 2016 en 30 maart 2017 is deze ontheffing telkens met een jaar
verlengd. Omdat de ontheffing verloopt per 15 mei 2018 is het aan de raad om een besluit te
nemen over de verlenging van de ontheffing. Deze ontheffing kan thans met één jaar worden
verlengd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Zie raadsbesluit van 30 maart 2017.
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt strijd met artikel 36a van de Gemeentewet te voorkomen.
Keuzemogelijkheden:
Zonder verlenging van de ontheffing wordt t.a.v. de heer Van de Loo vanaf 15 mei 2018 niet
langer voldaan aan de vereisten die de wet stelt aan het wethouderschap.
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Argumenten:
Het vergaderschema van de raads- en commissievergaderingen voor 2018 gaat er voorlopig van
uit dat de benoeming van de wethouders plaats zou kunnen vinden op 26 april of op 17 mei 2018.
Welke datum haalbaar is en of een van beide data haalbaar zal blijken te zijn is uiteraard
afhankelijk van de coalitieonderhandelingen als gevolg van de gemeenteraadsverkiezing van 21
maart aanstaande. Mocht de benoeming van de wethouders plaatsvinden op een datum gelegen
na 14 mei 2018 dan zou zonder verlenging van de ontheffing strijd ontstaan met artikel 36a van
de Gemeentewet. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld de ontheffing te verlengen tot aan de
benoeming van de wethouders in 2018.
Voorstel:
De ontheffing van het woonplaatsvereiste laatstelijk bij besluit van 30 maart 2017 verleend aan
T.A.M. van de Loo, te verlengen tot aan de benoeming van de wethouders in 2018 als gevolg van
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
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