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:

verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder M. van Dijk en
wethouder J.W. van de Kolk

VOORGESTELD
BESLUIT

:

om bijzondere redenen de ontheffing van de woonplaatsvereiste met een
jaar verlengen.

TOELICHTING

:

In uw vergadering van 8 mei 2014 heeft u wethouder Van Dijk en wethouder Van de Kolk voor de duur
van één jaar vrijstelling verleend van het vereiste van ingezetenschap als bedoeld in artikel 36a van de
Gemeentewet. Deze vrijstelling is in uw vergadering van 23 april 2015 met een jaar verlengd. De heer
Van Dijk heeft direct aangegeven in Ulrum te blijven wonen. Wethouder Van de Kolk heeft na oriëntatie
een verhuizing niet langer in overweging. Met inachtneming van het eerste besluit en in afwachting van
de overwegingen van wethouder Van de Kolk was voornoemde ontheffing noodzakelijk. Als gronden
voor de vrijstelling hebben wij aangevoerd:
1. de ruime bestuurlijke ervaring van de voorgedragen kandidaten;
2. het in redelijkheid niet kunnen vergen van een verplichte verhuizing vanwege de aanstelling in
deeltijd;
3. het in redelijkheid de heren Van Dijk en Van de Kolk niet voor een zware financiële opgave kunnen
stellen bij een verhuizing zonder ondersteuning door de gemeente;
4. het in redelijkheid niet kunnen vergen van een verplichte verhuizing met het oog op een aanstaande
herindeling.
Voor u ligt het verzoek de verleende vrijstelling met een jaar te verlengen. De wetgever staat toe deze
vrijstelling in bijzondere gevallen te verlengen, telkens met een periode van een jaar.
Naar ons oordeel geven de boven genoemde vrijstellingsgronden al in voldoende mate inhoud en
betekenis aan het begrip “bijzonder”. Bovendien zijn, ongeacht de bedoelingen van de wetgever, beide
bestuurders in het afgelopen jaar nadrukkelijk zichtbaar geweest in de Bedumer samenleving,
bijvoorbeeld in de relatie met de besturen van verenigingen en stichtingen, als ook bij de decentralisatie
van de rijkstaken zoals de jeugdzorg.
Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor, om bijzondere redenen zoals boven verwoord, de aan
wethouder Van Dijk en wethouder Van de Kolk verleende ontheffing van het woonplaatsvereiste met een
jaar te verlengen. De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze
ter inzage.
Op grond van het voorgaande stellen wij u voor te besluiten zoals in de aanhef beschreven.
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