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Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Abee
Gevraagde beslissing
De eerder door de gemeenteraad verleende ontheffing van het woonplaatsvereiste aan wethouder
Abee te verlengen voor de duur van één jaar.
Samenvatting
De gemeentewet bepaalt dat voor het wethouderschap is vereist dat men ingezetene is van de
gemeente waar men wethouder is. Artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet biedt aan de
gemeenteraad de mogelijkheid om aan een wethouder ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap, voor de duur van één jaar. De raad kan de ontheffing in bijzondere gevallen telkens
met een periode van maximaal een jaar verlengen. Hierbij kan de raad een eigen afweging maken.
De raad heeft de heer A. Abee in haar vergadering van 2 juni 2014 benoemd tot wethouder van de
gemeente Lansingerland en heeft hem toen tevens ontheffing verleend van het vereiste van
ingezetenschap van de gemeente Lansingerland voor de duur van een jaar (gerekend vanaf de datum van
benoeming).
Op verzoek van de heer Abee is deze ontheffing in mei 2015 en in mei 2016 door de raad telkens met één
jaar verlengd.
Wethouder Abee heeft op 12 mei jl. wederom een verzoek ingediend om hem voor een
jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. De motivering van zijn verzoek vindt u in de
bijgevoegde brief.
De gemeenteraad dient een beslissing tot het al dan niet verlenen van ontheffing te nemen, waarbij
de wet bepaalt dat dit mogelijk is in bijzondere gevallen. In het besluit dient de raad te motiveren
waarom men vindt dat het een bijzonder geval betreft.
Conform de procedure in voorgaande jaren legt het presidium een raadsvoorstel/besluit tot het
verlengen van de woonplaatsontheffing voor aan de raad. Dit raadsvoorstel/besluit ligt nu voor.
Financiële consequenties
Conform de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Lansingerland
kunnen wethouders die ontheffing van het woonplaatsvereiste hebben, aanspraak maken op een
vergoeding in de reiskosten voor woon werk verkeer. Bij het verlenen van de ontheffing bedragen de
kosten dan ongeveer €1.400 a €1.500 per jaar.
Verdere procedure
Wanneer de raad de ontheffing niet verleent, dan voldoet de wethouder niet aan de vereisten uit
de gemeentewet en dient hij per die datum ontslag te nemen of de raad dient hem/haar ontslag
te verlenen.

Juridische aspecten
Gemeentewet, artikel 36a.
Bijlage
Verzoek ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Abee T17.07113
Toelichting
Wettelijk is de norm dat de wethouder woont in de gemeente waar hij of zij werkt. Achterliggende
gedachte is dat een wethouder voldoende voeling en binding moet hebben met de plaatselijke
bevolking en de plaatselijke situatie om zijn of haar werk goed te kunnen doen.
Sinds de invoering van het dualisme is het echter ook mogelijk om een wethouder ’van buiten’
aan te trekken. Dit zou de kwaliteit van het openbaar bestuur ten goede komen. Voor deze wethouders
van buiten kan de raad ontheffing verlenen van de woonplaatsvereiste. Ontheffing kan plaatsvinden in
‘bijzondere gevallen’; de raad dient bij het verlenen resp. het verlengen van een ontheffing te motiveren
waarom het naar mening van de raad een bijzonder geval betreft.
Motivering van de ontheffing
Wethouder Abee doet zijn verzoek tot ontheffing van het woonplaatsvereiste voor een vierde jaar.
Uit raadsbesprekingen aangaande de eerdere verzoeken tot ontheffing is gebleken dat een meerderheid
van de raad de reden van het verzoek van wethouder Abee (het niet kunnen verkopen van de huidige
woning vanwege de ongunstige woningmarkt) als plausibel heeft aanmerkt, en daarmee als een
bijzondere situatie heeft gedefinieerd. Met onderhavige brief meldt de heer Abee dat ondanks de
verbeterde woningmarkt hun huidige huis nog niet verkocht is en verzoekt de raad om de
woonplaatsontheffing voor het komende jaar wederom te verlenen.
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De raad van de gemeente Lansingerland;
Overwegende dat

Door het merendeel van de gemeenteraad de motivatie die door wethouder Abee is ingebracht
om de eerder aan hem verleende ontheffing te verlengen, als plausibel en daarmee als
bijzondere situatie wordt aangemerkt;
Gelet op
artikel 36a van de Gemeentewet
Besluit(en)
De eerder door de gemeenteraad verleende ontheffing van het woonplaatsvereiste aan wethouder
Abee te verlengen voor de duur van één jaar.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 1 juni 2017,
de griffier,

drs. Marijke Walhout

