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Onderwerp

: Ontheffing verlenen woonplaatsvereiste wethouder Berends

Korte inhoud

: Wethouder Berends is per 23 april 2014 benoemd als wethouder van de gemeente Eemsmond. Destijds is hem voor de
duur van een jaar ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste. De raad kan de ontheffing in bijzondere gevallen
verlengen, telkens met een periode van ten hoogste een jaar.

Uithuizen, 2015

AAN DE RAAD.
Inleiding
Uitgangspunt is 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 verrichten. Sinds de invoering van het dualisme is
het echter ook mogelijk om een wethouder van buiten de gemeente aan te
trekken. Voor deze wethouder van buiten kan de raad ontheffing verlenen van
het woonplaatsvereiste.
In eerste instantie kon de raad aan de wethouder voor ten hoogste een jaar
ontheffing van het woonplaatsvereiste verlenen, zodat de wethouder in staat
werd gesteld te verhuizen (artikel 36a Gemeentewet).
Op dit punt is de Gemeentewet in 2007 gewijzigd. De raad kan de ontheffing
in bijzondere gevallen verlengen, telkens met een periode van ten hoogste een
jaar.
De raad dient dus jaarlijks opnieuw te beoordelen of er sprake is van een bijzonder geval dat afwijken van het wettelijke uitgangspunt van ingezetenenschap rechtvaardigt.
Woonplaatsvereiste
Wethouder Berends heeft bij brief van 2 april 2015 de raad verzocht de ontheffing met een jaar te verlengen (zie bijlage). Als motivering geeft hij aan dat het
om een parttime benoeming gaat en dat hij naast het wethouderschap als ZZPer werkzaamheden in zijn woonomgeving heeft en dat zijn vrouw haar werkzaamheden ook in hun directe woonomgeving heeft.
Voorstel
Uw raad wordt voorgesteld te besluiten om de heer T. Berends voor de periode
van 23 april 2015 tot 23 april 2016 ontheffing te verlenen van het vereiste
van ingezetenschap.
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Het presidium van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, raadsvoorzitter,

Ir. H.Hoekstra, griffier

