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Voorstel van

:
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Welzijn

Onderwerp

:

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 bij
besluit van 2 april 2015 is de ontheffing verlengd tot 15 mei 2016 . 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 2 april 2015 verleend aan
T.A.M. van de Loo te verlengen met één jaar.
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 besluit
van 2 april 2015 is deze ontheffing met een jaar verlengd. Omdat deze ontheffing verloopt per 15
mei 2016 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 2 april 2015
Beoogd resultaat:
Beoogd wordt de bestuurlijke continuïteit te waarborgen en 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 2016 niet
langer voldaan aan de vereisten die de wet stelt aan het wethouderschap
Argumenten:
De raad heeft bij de benoeming van de heer Van de Loo tot wethouder hem gelijktijdig ontheffing
verleend van het woonplaatsvereiste welke ontheffing bij besluit van 2 april 2015 is verlengd tot
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15 mei 2016. Niet gebleken is dat de afstand woonplaats-gemeente Boekel tot enig probleem
heeft geleid. Met de verlenging van de ontheffing wordt de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd.

Voorstel:
De ontheffing van het woonplaatsvereiste laatstelijk bij besluit van 2 april 2015 verleend aan
T.A.M. van de Loo, te verlengen met één jaar.
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