
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 22 december 2016
:

Onderwerp : ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester

Voorgestelde beslissing:

1. Burgemeester O.E.T. van Dijk voor de periode tot 8 juli 2017 ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.

Aanleiding
Op 8 juli 2016 is de heer mr. O.E.T. van Dijk benoemd tot nieuwe burgemeester van Oude IJsselstreek. Hij is 
nog niet woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek, terwijl dit op grond van artikel 71  lid 1 van de 
Gemeentewet wel een vereiste is. 

Wat wordt met beslissing bereikt
De burgemeester mag gedurende deze periode met toestemming van de raad buiten de gemeente wonen.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Bevoegdheid van de raad

De gemeenteraad kan op grond van artikel 71 lid 2 Gemeentewet aan de burgemeester voor ten 
hoogste één jaar ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de 
gemeente te hebben.

1.2 Dit raadsvoorstel is een juridische formaliteit
De burgemeester heeft aangegeven zo snel mogelijk in de gemeente te willen gaan wonen. Dit 
raadsvoorstel betreft derhalve een formaliteit.  

Kanttekeningen
a. Verruiming van de ontheffingsregeling

Per 1 februari 2016 is deze ontheffingsregeling verruimd (Stb. 2015, 426). De ontheffing die door de 
raad voor een jaar kan worden verleend, kan nu in bijzondere omstandigheden door de commissaris 
van de Koning, de raad gehoord, twee maal met een jaar worden verlengd.

Kosten, baten, dekking
--

Advies raadspresidium
Het raadspresidium heeft geadviseerd het voorstel rechtstreeks in de raad van _______ 2016 te 
behandelen.

Het raadspresidium,

M.B.J. Looman G. Siner-Sir
wnd. raadsgriffier plv. presidiumvoorzitter

Raadsvergadering d.d. 22 december 2016

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen



□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


