Aan: de gemeenteraad

van de gemeente Raalte.

Deventer,5-4-2017.
Betreft: aanvraag ontheffing woonplaatsvereiste.

Geachte Raad,
Hierbij verzoek ik u mij opnieuw te ontheffen van het woonplaatsvereiste voor een
jaar. Ik doe daarbij een beroep op de wettelijke regeling om mijn aanstelling aan te
merken als een 'bijzonder geval'.
Ik heb u er in 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 op gewezen dat ik na afloop van het
jaar opnieuwontheffing
zou vragen, omdat verhuizen voor mij geen optie is. Dit blijft
ook van kracht in deze hele collegeperiode.
Er zijn meerdere redenen voor mij om dit verzoek te doen.
De belangrijkste reden voor mij is gelegen in het feit dat mijn vrouw werkzaam is als
onderwijzeres in onze buurt, er hier een sterk sociaal leven op na houdt en veel
vrijwilligerswerk doet en al haar vrienden en kennissen hier heeft. Het opgeven van
dit alles voor mijn wethouderschap, kan ook gelet op onze leeftijd naar mijn mening
niet van haar gevraagd worden.
Verder ben ik gevraagd vanwege mijn bijzondere deskundigheid op de beide
transitieportefeuilles en gaat het om een halftime functie als wethouder.
Bovendien grenzen de gemeentes Deventer en Raalte aan elkaar, en ben ik in
ongeveer 20 minuten van mijn huis bij het gemeentehuis in Raalte. Ook de
afgelopen drie jaar ben ik bij alle bijeenkomsten waarbij men mij verwachtte
aanwezig geweest, zonder dat de afstand een rol speelde.
Ik voel mij volledig betrokken bij Raalte en zet mij met hart en ziel voor Raalte in.
Tenslotte wijs ik u er op dat de tweede kamer heeft uitgesproken van zins te zijn in te
stemmen met een wetsvoorstel dat nu door de minister wordt voorbereid, om de
gemeenteraad de mogelijkheid te geven ontheffing voor meerdere jaren te kunnen
verlenen.
Ik meen dat bovenstaande redenen voor u voldoende aanleiding zouden moeten zijn
mij opnieuw vrijstelling te verlenen van het woonplaatsvereiste.
Hoogachtend,

Gosse Hiemstra

