Raadsnota
Raadsvergadering de dato 21 juni 2021
Onderwerp: ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Op grond van artikel 71 lid 1 van de Gemeentewet heeft de burgemeester zijn werkelijke
woonplaats in de gemeente waar hij benoemd is.
Burgmeester Daan Prevoo heeft verzocht om deze ontheffing, zodat er ruimte is om in de huidige
drukke woonmarkt binnen de gemeentegrenzen geschikte woonruimte te vinden.
De insteek van de burgemeester is om binnen de verleende ontheffingsperiode woonruimte te
vinden.
Op basis van artikel 71 lid 2 van de Gemeentewet kan de raad maximaal een jaar ontheffing
verlenen van deze verplichting.
Burgemeester Prevoo is op 5 april 2021 benoemd als burgemeester zodat deze ontheffing wordt
verleend tot 5 april 2022.

2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Per 5 april 2021 is de heer Daan Prevoo woonachtig in Munstergeleen, benoemd tot burgemeester in
de gemeente Valkenburg aan de Geul. Volgens artikel 71 Gemeentewet behoort de burgemeester in
de gemeente te wonen. Middels het verlenen van de ontheffing van het woonplaatsvereiste met
terugwerkende kracht vanaf benoemingsdatum is voldaan aan de wettelijke bepaling in artikel 71
lid 2 Gemeentewet.

3. Relatie met bestaand beleid
Op deze ontheffing verlening is artikel 71 Gemeentewet van toepassing:
1. De burgemeester heeft zijn werkelijke woonplaats in de gemeente of, indien hij
burgemeester is van meer dan een gemeente, in een van die gemeenten.
2. De raad kan voor ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van de verplichting om de
werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben.
3. De commissaris van de Koning kan de ontheffing in bijzondere gevallen tweemaal, telkens
voor de duur van maximaal een jaar, verlengen. Alvorens daartoe over te gaan, hoort hij de
raad.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Met het bekrachtigen van het verzoek van de burgemeester inzake het woonplaatsvereiste wordt
middels dit raadsbesluit voldaan aan de wettelijke voorschriften.
De raad kan deze ontheffing voor maximaal een jaar verlenen.
Hierna bestaat de mogelijkheid dat de commissaris van de Koning, na het raadplegen van de raad,
deze ontheffing maximaal nog tweemaal voor een jaar verlengt.

Pagina 1 van 3

5. Samenwerking
Deze ontheffing vindt in samenspraak met de raad plaats.
6. Aanbestedingen
n.v.t.
7. Duurzaamheid
n.v.t.
8. Financiën
n.v.t.
9. Communicatie
Raadsbesluiten worden via de gemeentelijke kanalen gepubliceerd.
10. Afwegingen en Advies
Aan de raad wordt voorgesteld:
akkoord te gaan met voorliggend voorstel tot ontheffing op basis van de Gemeentewet
en te besluiten tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste van de burgemeester.

11. Bijlagen
-

Geen

Namens de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. J.W.L. Pluijmen
griffier

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester

Pagina 2 van 3

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gehoord het presidium en gezien het voorstel de dato 17 mei 2021,
Gelet op het bepaalde in artikel 71 Gemeentewet,
Besluit:


Burgemeester D.M.M.T. Prevoo op basis van artikel 71 lid 2 Gemeentewet met ingang van 5 april
2021 voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke
woonplaats in de gemeente Valkenburg aan de Geul te hebben.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 juni 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo
voorzitter

Pagina 3 van 3

