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  Raadsvergadering van 21 maart 2017  

 

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

7 maart 2017 

L. Hooghiemstra 

0224 – 210512  

ontheffing woonplaatsvereiste wethouder J.S.C. van Dijk 

Domein Burger en Bestuur 

17.017790 

 

 

Samenvatting 

Wethouder J.S.C. van Dijk woont niet in de gemeente Schagen. Op zijn verzoek heeft de raad hem 

op 22 maart 2016 bij zijn benoeming ontheffing verleend van het zogenaamde “woonplaatsvereiste” 

voor maximaal één jaar.  Dit betekent dat hij als wethouder niet in de gemeente Schagen hoeft te 

wonen, zoals de Gemeentewet voorschrijft. Van Dijk vraagt nu deze termijn met nog een jaar te 

mogen verlengen. 

 

Waarom dit voorstel 

De raad kan de ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouder Van Dijk telkens met een 

periode van maximaal één jaar verlengen. De eerdere ontheffing loopt tot en met 21 maart 2017.  

Om Van Dijk opnieuw ontheffing te verlenen moet de raad uiterlijk 21 maart 2017 hierover een besluit 

nemen. 

 

Kaders 

Het uitgangspunt is dat een wethouder woonachtig is in de gemeente waarvoor hij  werkt. Artikel 36a 

Gemeentewet geeft de raad echter de mogelijkheid om voor de duur van één jaar ontheffing te 

verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Deze ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens 

met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.  

 

Onderbouwing 

Bij de benoeming van wethouder J.S.C. van Dijk op 22 maart 2016 heeft uw raad hem gelijktijdig 

vrijstelling verleend van het woonplaatsvereiste. Vanuit uw raad zijn destijds geen signalen afgegeven 

dat u wilt dat Van Dijk naar de gemeente Schagen gaat verhuizen. Verlenging van de vrijstelling voor 

het woonplaatsvereiste met nog een jaar ligt voor de hand. 

  

Financiën 
De Rechtspositieregeling wethouders is van toepassing. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

raadsgriffier van de gemeente Schagen, 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

Raadsvoorstel 


