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Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Van Dijk 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Wethouder J.S.C. van Dijk woont niet in de gemeente Schagen en heeft daarom van de raad 

vrijstelling van het woonplaatsvereiste nodig om hier in Schagen wethouder te mogen zijn. De periode 

van vrijstelling is maximaal één jaar. Omdat de termijn van de laatste vrijstelling tot en met 20 maart 

2018 loopt is verlenging, in ieder geval, tot het moment van benoeming van het nieuwe college van 

burgemeester en wethouders noodzakelijk.  

 

Gevraagde besluit 
Wethouder J.S.C. Van Dijk vrijstelling te verlenen van het woonplaatsvereiste tot het moment dat het 
nieuwe college van burgemeester en wethouders, na de gemeenteraadsverkiezingen van 20 maart 
2018, is benoemd. 

 

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

twee keer 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 opnieuw verlenging van het woonplaatsvereiste 

aangezien de termijn na 20 maart 2018 verloopt. 

 

Belang 
Hoewel de voorgestelde vrijstelling van het woonplaatsvereiste de dag na de 
gemeenteraadsverkiezingen op 20 maart 2018 in zal gaan, is het wel nodige dat het huidige college 
van burgemeester en wethouders de lopende zaken af kan doen tot het moment dat het nieuwe 
college door de raad is benoemd.  

 

Centrale vraag 
Wilt u dat het college na de gemeenteraadsverkiezingen van 20 maart voltallig blijft om de lopende 
zaken te kunnen afhandelen? 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Een voltallig college van burgemeester en wethouders. 

 

Kader 
Artikel 36a Gemeentewet geeft de raad 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. 
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Draagvlak 
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 ligt voor de hand. 
 

 

Financiële consequenties 
De Rechtspositieregeling wethouders is van toepassing. 

 

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

 

 

De raadsgriffier van de gemeente Schagen, 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

 

 

 

 


