Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 22 april 2021

Zaaknummer

: 216435

Onderwerp:

: Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder Overduin

De raad wordt voorgesteld
1. De ontheffing van vereiste van ingezetenschap van wethouder Overduin te verlengen voor een periode van één
jaar ingaande 23 april 2021.

Aanleiding
Eén van de vereisten voor het wethouderschap is dat een wethouder ingezetene is van de gemeente waar zij/hij
wethouder is. Op grond van artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet kan de gemeenteraad voor de duur van
ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van dit vereiste. De door uw raad aan wethouder Overduin verleende
ontheffing loopt op 23 april 2021 af. Voorliggend voorstel voorziet in het verlenen van een nieuwe ontheffing van
het woonplaatsvereiste aan mevrouw Overduin.
Wat wordt met beslissing bereikt
Voldoen aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het vereiste van ingezetenschap wethouder (artikel 10 en 36
Gemeentewet).
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1.Wethouder Overduin is woonachtig buiten de gemeente
Mevrouw Overduin is woonachtig in Ede en is tussentijds (in 2020) benoemd voor -in principe- de resterende
raadsperiode.
1.2. Hiermee wordt voldaan aan één van de vereisten van het wethouderschap
Voor het wethouderschap gelden de vereisten van artikel 10 van de Gemeentewet. Eén van deze vereisten is dat een
wethouder ingezetene van de gemeente is, ook wel het woonplaatsvereiste genoemd. De gemeenteraad kan van het
woonplaatsvereiste zoals genoemd in artikel 36a Gemeentewet ontheffing verlenen voor de duur van één jaar. De
ontheffing kan, in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal één jaar worden verlengd. Wethouder
Overduin heeft een verzoek om verlenging van de verleende ontheffing ingediend.
1.3. Er zijn bijzondere omstandigheden die het verlenen van ontheffing rechtvaardigen
Mevrouw Overduin is woonachtig in Ede. De tussentijdse benoeming tot wethouder in 2020 is tot het einde van de
huidige raadsperiode 2018 – 2022. De omstandigheden zijn niet gewijzigd. Het afgelopen jaar is niet gebleken dat dit
een belemmering voor haar functioneren als wethouder is geweest.
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Kanttekeningen
De strekking van de wet is dat het ingezetenschap van een wethouder onverkort als wettelijke vereiste blijft gelden,
maar dat er een ontheffingsmogelijkheid is. Op deze manier wordt de beslissing over de ontheffing van het
woonplaatsvereiste van de wethouder een zaak van de gemeente, waarbij de wetgever stimuleert dat door een
openbaar debat in en buiten de raad een gemotiveerde beslissing wordt genomen en de omstandigheden van een
individuele wethouder af worden gewogen tegen het wettelijke vereiste van ingezetenschap.
Kosten, baten, dekking
n.v..t.
Uitvoering
Planning
N.v.t.
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
N.v.t.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
Brief Marieke Overduin ‘verzoek tot verlenging ontheffing woonplaatsbeginsel’ d.d. 17-3-2021

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester
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Raadsvergadering d.d. 22-4-2021
☐

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 van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 22 april 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het verzoek van wethouder Marieke Overduin tot verlenging ontheffing woonplaatsbeginsel d.d. 17-3-2021

gelet op het bepaalde in artikel 36a van de Gemeentewet

BESLUIT:
1. De ontheffing van vereiste van ingezetenschap van wethouder Overduin te verlengen voor een periode van
één jaar ingaande 23 april 2021.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 22-4-2021

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman

O.E.T. van Dijk
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