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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp: : : :     Ontheffing woonplaatsvereiste  

wethouders Butter en Zeeman  

 

Middenbeemster, 10 maart 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Bij de benoeming op 15 april 2014 tot wethouder heeft de gemeenteraad aan de heer D.J. Butter en 

mevrouw A. Zeeman voor de duur van een jaar ontheffing verleend van de woonplaatsvereiste.  

Deze ontheffing eindigt op 15 april 2015. 

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting 

De beide wethouders hebben bij brief van 9 februari 2015 gevraagd om op grond van artikel 36a, 

tweede lid van de Gemeentewet opnieuw een ontheffing voor een periode van een jaar te verlenen.  

 

Artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet luidt: “De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing 

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

een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.” 

 

De ontheffing geldt dus (telkens) voor een periode van een jaar.  

Aan de besluitvormingsprocedure ligt het initiatief/een verzoek van de wethouder ten grondslag. 

Het is aan de wethouder om het verzoek te motiveren. Het is aan de raad om te bepalen of er sprake 

is van een bijzonder geval. Wat onder een bijzonder geval wordt verstaan is aan de raad zelf om te 

bepalen. Hiervoor is geen lijstje beschikbaar. Dit is een discretionaire bevoegdheid van de raad. 

 

De wethouders voeren voor het verzoek de volgende redenen aan: 

- Het afgelopen jaar heeft uitgewezen, dat het niet woonachtig zijn in de gemeente geen 

beperkingen heeft gegeven voor de bestuurlijke werkzaamheden en de zichtbaarheid en 

betrokkenheid in en bij de Beemster samenleving. Beiden wonen op redelijke afstand van de 

gemeente. 

- Het wethouderschap van Beemster wordt in deeltijd vervuld. Beiden zijn benoemd voor 0,6 fte.  

Dit heeft zijn weerslag op het inkomen en daarmee op de mogelijkheden voor een andere 

woonruimte. 

- Bij beëindiging van het wethouderschap is het mede gezien de leeftijd van beiden (60 en 61 jaar) 

uiterst moeilijk om een nieuwe (betaalde) baan te vinden en daarmee inkomen om de woonlasten 

te kunnen voldoen.  

Aan dit argument van de wethouders ligt mede ten grondslag, dat het wethouderschap een 

onzekere baan is. Het gemeentelijk takenpakket wordt telkens groter en daarmee ook de 
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(publieke) verantwoording en afrekening. Dit maakt, dat de positie van een wethouder minder 

sterk is dan voorheen. 

- In het geval van wethouder Butter is het gezien de huidige woningmarkt (nog steeds) onzeker of 

de eigen woning binnen afzienbare tijd tegen een redelijke prijs zou kunnen worden verkocht. 

- In het geval van wethouder Zeeman zijn in de woning kostbare voorzieningen getroffen ten 

behoeve van de lichamelijke beperkingen van haar echtgenoot. Deze persoonlijke 

omstandigheden zijn een complicerende factor bij een verhuizing. 

 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Nvt 

 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Bij opnieuw een ontheffing blijven de circa € 1.975 (op jaarbasis) aan hogere kosten voor het woon-

werkverkeer gelden. 

 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

Geen. 

  

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

N.v.t.  

 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

De wethouders Butter en Zeeman met ingang van 15 april 2015 ontheffing verlenen van het 

woonplaatsvereiste (vereiste van ingezetenschap) voor de duur van een jaar. 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    

Op de wettelijk voorgeschreven wijze. 

 

 
 


