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1.

RAADSVOORSTEL

RAADSVERGADERING

: 1 juni 2017

ZAAKNUMMER

: 3653-2017

ONDERWERP

: Verlenen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder G. Hiemstra

VOOR INFORMATIE

:

Jan Bouke Zijlstra
telefoon: 0572-347764, e-mail: JanBouke.Zijlstra@raalte.nl

SAMENVATTING
Bij zijn benoeming heeft wethouder Hiemstra aangegeven tot het einde van zijn ambtstermijn gebruik
te willen maken van de ontheffingsmogelijkheid van het woonplaatsvereiste voor wethouders.
Voorgesteld wordt om de ontheffing met één jaar te verlengen.
BESLISPUNTEN
De heer G. Hiemstra te Deventer met ingang van 10 juni 2017 voor de duur van één jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Raalte als bedoeld in artikel 36a van
de Gemeentewet.
INLEIDING
In uw vergadering van 26 mei 2016 besloot u wethouder G. Hiemstra ontheffing te verlenen van het
vereiste van ingezetenschap van deze gemeente. Bij brief van 5 april 2017 verzoekt de heer Hiemstra
uw raad om de hem verleende ontheffing met toepassing van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet te
verlengen. De gronden daarvoor noemt hij in zijn brief en zijn inhoudelijk dezelfde als die van vorig
jaar. Wettelijk kan de ontheffing voor maximaal één jaar worden verleend. Inmiddels heeft minister
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel in procedure gebracht (Wet
verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden) waarbij de tijdsbeperking
van 1 jaar vervalt. Hij geeft hiermee gehoor aan een in de Tweede Kamer aangenomen motie over dit
onderwerp.
Het is aan uw raad om het verzoek te wegen en een besluit te nemen.
BEOOGD EFFECT
Correcte toepassing van de wettelijke vereisten voor het wethouderschap.
ARGUMENTEN
Strekking van de genoemde wettelijke bepaling is dat het ingezetenschap van de wethouder onverkort
als wettelijk vereiste blijft gelden maar dat in bijzondere gevallen de ontheffing kan worden verlengd,
telkens met maximaal één jaar.
KANTTEKENINGEN
Indien u de ontheffing niet verleent volgt automatisch ontslag van wethouder Hiemstra omdat hij dan
niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten.

FINANCIËN
N.v.t.
VERVOLG
Bij een beslissing van uw raad op het verzoek van de heer Hiemstra vloeit het vervolg voort uit de wet.
COMMUNICATIE
De heer Hiemstra wordt schriftelijk van uw besluit op de hoogte gebracht.
BIJLAGEN
1.
De agendacommissie,

de griffier

de voorzitter

Jan Bouke Zijlstra

Martijn Dadema

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER

:

3653-2017

De raad van de gemeente Raalte,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2017
Besluit:
1. De heer G. Hiemstra te Deventer met ingang van 10 juni 2017 voor de duur van één jaar
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Raalte als bedoeld
in artikel 36a van de Gemeentewet.

Aldus besloten in de vergadering van 1 juni 2017.

de griffier
Jan Bouke Zijlstra

de voorzitter
Martijn Dadema

