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1.

Mevrouw A. Hekker ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap
bij de uitoefening van haar functie als wethouder van onze gemeente;
Deze ontheffing te verlenen tot het moment dat na de
gemeenteraadsverkiezingen van 5 maart 2014 een nieuw college aantreedt,
men dien verstande dat de ontheffing in ieder geval op 18 april 2014 afloopt.

Waar gaat dit voorstel over?

Op 9 mei 2012 heeft uw raad aan mevrouw A. Hekker ontheffing verleend van het vereiste van
ingezetenschap bij de uitoefening van de functie van wethouder. De fractie van D66 vraagt uw
raad opnieuw ontheffing te verlenen en wel tot het moment dat na de gemeenteraadsverkiezingen
van 5 maart 2014 een nieuw college aantreedt. De ontheffing loopt in ieder op 18 april 2014 af.
Op het moment van aantreden op 9 mei 2012 was mevrouw Hekker niet woonachtig in Bergen.
Dat is ook nu nog niet het geval. Zij heeft nog steeds de intentie om naar Bergen te verhuizen. Dit
wordt echter bemoeilijkt omdat haar woning in Delft nog steeds te koop staat. Ook pogingen tot
verhuur van haar woning in Delft hebben op dit moment nog niet het gewenste resultaat
opgeleverd. Gedurende de periode dat haar woning te koop staat, is het gezien de dubbele lasten,
niet mogelijk naar Bergen te verhuizen.
Achtergrond informatie over het wettelijk kader en het doel van de ontheffing
Om als wethouder benoemd te worden, is het vereist dat men ingezetene van de gemeente is.
Uitgangspunt is dat een wethouder deel uitmaakt van de lokale gemeenschap en daarmee voeling
moet hebben. De raad kan op grond van artikel 36a van de Gemeentewet voor één jaar ontheffing
verlenen van dit vereiste. De overgangstermijn van een jaar is bedoeld om het reëel mogelijk te
maken aan het vereiste van ingezetenenschap te voldoen. Persoonlijke omstandigheden en de
veelal praktische onmogelijkheid om op korte termijn woonruimte te vinden, maken het vaak
onmogelijk onmiddellijk aan het vereiste van ingezetenenschap te voldoen.
De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden
verlengd. Het is aan de raad om te beoordelen of zich een bijzonder geval voordoet. Bij een
bijzonder geval kan worden gedacht aan de situatie dat kort na het verstrijken van de periode
waarvoor ontheffing is verleend de ambtstermijn van de wethouder afloopt of de wethouder een
woning in de gemeente gaat betrekken.
De ontheffing heeft een tijdelijk karakter. De raad moet steeds aan de hand van actuele
omstandigheden beoordelen of zich een bijzonder geval voordoet, dat afwijking van het
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uitgangspunt dat een wethouder ingezetene is, rechtvaardigt. De termijn van een maximaal een
jaar garandeert dat steeds een expliciete beoordeling van de concrete situatie plaatsvindt.
De regering heeft bij het aanpassen van de Gemeentewet niet overwogen onderscheid te maken
tussen wethouders die aan het begin van de raadsperiode aantreden en wethouders van buiten de
gemeente die tussentijds aantreden ter vervulling van ontstane vacatures. Maar, hoe later een
wethouder aantreedt tijdens de zittingsperiode van de raad, hoe moeilijker het wordt om van de
wethouder te eisen dat deze moet verhuizen.
Een eenmaal verleende ontheffing kan niet worden ingetrokken, ook niet in geval van gewijzigde
omstandigheden. Het staat de raad wel vrij om op een verleende ontheffing terug te komen als
zich gewijzigde omstandigheden voordoen die betrekking hebben op de reden waarom ontheffing
is verleend. Dit omdat het bij het verlenen van een ontheffing gaat om de resultante van een
politieke afweging.
Het is aan de raad en niet aan de rechter om te beoordelen of zich een bijzonder geval voordoet.
Een meningsverschil daarover tussen wethouder en raad wikkelt zich niet langs juridische
procedures van bezwaar en beroep af, maar leidt tot een vertrouwensbreuk tussen raad en
wethouder.
Indien een wethouder niet zijn werkelijke woonplaats heeft in de gemeente waar hij wethouder is
en niet beschikt over een door de raad verleende ontheffing, voldoet hij niet aan de vereisten. Op
grond van art 47 1id 1 van de Gemeentewet dient de wethouder dan onmiddellijk ontslag te
nemen.
De artikelen 10, 36a en 47 van de Gemeentewet zijn van belang voor het verlenen van ontheffing
van het vereiste van ingezetenschap. Deze artikelen samen geven de gevraagde procedure aan.
2.
Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Wanneer uw raad instemt met verlengen van de ontheffing voor maximaal een jaar, voldoet
mevrouw Hekker aan de vereisten van het wethouderschap en kan zij de functie tot 18 april 2014
uitoefenen.
3.
Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
Raadsbevoegdheid

4.

Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

a.

Burgerparticipatie

niet van toepassing

b.
Externe communicatie
.
Na het verlenen van de ontheffing kan hierover een persbericht worden opgesteld.
c.
Extern overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

.

5.
Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Deze zijn er niet. Indien een wethouder niet zijn werkelijke woonplaats heeft in de gemeente waar
hij wethouder is en niet beschikt over een door de raad verleende ontheffing, voldoet hij niet aan
de vereisten. Op grond van art 47 1id 1 van de Gemeentewet dient de wethouder dan onmiddellijk
ontslag te nemen.
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6.

Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
De ontheffing is één van de vereisten om als wethouder te kunnen functioneren, daarom wordt
direct gebruik gemaakt van de verleende ontheffing.
7.
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Met het verlenen van de ontheffing zijn geen kosten gemoeid.
8.
Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Wanneer de raad geen besluit neemt over de ontheffing kan mevrouw Hekker niet als wethouder
functioneren en dient zij onmiddellijk ontslag te nemen.
Bijlagen: geen

Bergen, februari 2013
Fractie van D66:
Anja de Ruiter
Jan Snijder
Martin van der Hoek
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