Raadsvoorstel nr. 1058126

Barneveld, 5 oktober 2017

Afdeling: Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouder: dr. J.W.A. van Dijk

Onderwerp:

Ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
Wethouder D.J. Dorrestijn-Taal tot 8 november 2018 ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap.

1. Inleiding
Eén van de vereisten voor het wethouderschap is dat een wethouder ingezetene is van de betreffende
gemeente. Op grond van artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet kan de gemeenteraad voor de duur
van ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van dit vereiste. De ontheffing kan in bijzondere gevallen,
telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.
Wethouder Dorrestijn-Taal woont in Renswoude. Verleden jaar hebt u haar ontheffing verleend van het
vereiste van ingezetenschap. Zij vraagt u haar opnieuw te ontheffen van de plicht om zich in de gemeente
Barneveld te vestigen.
Overigens is er een concept-wetsvoorstel om de ontheffingsmogelijkheid te verruimen, ook voor
gedeputeerden. De gemeenteraad en Provinciale Staten mogen dan voortaan zelf regels maken.
Met dit wetsvoorstel wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Kamer. In 2014 nam de Kamer een
motie aan, waarin zij stelt dat de beslissing over het woonplaatsvereiste van wethouders aan de
gemeenteraad moet worden overgelaten. Daarmee is volgens de Kamer meer maatwerk mogelijk en wordt
meer recht gedaan aan de lokale autonomie.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. D. Bakhuizen
dr. J.W.A. van Dijk

Bijlage:
Verzoek wethouder Dorrestijn-Taal om ontheffing van het vereiste van ingezetenschap

D.J. Dorrestijn-Taal
De Meent 50
3927 GM RENSWOUDE

Aan de raad van de gemeente Barneveld
Postbus 63
3770 AB

BARNEVELD

Renswoude, 27 september 2017

Geachte leden van de raad,
In de Gemeentewet
betreffende

is geregeld dat een wethouder

persoon wethouder

ingezetene moet zijn van de gemeente waar de

is. Wel is geregeld dat de gemeenteraad

hierop een uitzondering

kan maken.
Verleden jaar hebt u mij tot 28 september 2017 ontheffing verleend van het ingezetenschap. Ik
verzoek u, conform artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet, om mij opnieuw voor de duur van een
jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
Uiteraard ben ik altijd bereid om u mijn verzoek toe te lichten.

Nr: 1058126
De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 1058126;

besluit:
Wethouder D.J. Dorrestijn-Taal tot
ingezetenschap.

8 november 2018 ontheffing te verlenen van het vereiste van

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2017.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,

