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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1265106 

Bijlage(n) 3 

Onderwerp Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Butter en 

Zeeman 

 

Middenbeemster, 16 februari 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De wethouders Butter en Zeeman zijn niet woonachtig in de gemeente Beemster.  

De raad is op grond van artikel 36a van de Gemeentewet bevoegd om voor de duur van een 

jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.  

Daartoe is door de raad besloten bij de benoeming van beiden op 15 april 2014. 

De ontheffing kan in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal een jaar 

worden verlengd. Dit laatste heeft bij raadbesluit van 24 maart 2015 plaatsgevonden.  

Aan beiden is de gevraagde ontheffing met ingang van 15 april 2015 (opnieuw) voor een jaar 

verleend.  

De wethouders Butter en Zeeman hebben uw raad op 9 februari 2016 verzocht deze 

ontheffing met ingang van 15 april 2016 opnieuw voor een jaar te verlenen. 

 

Oplossingsrichting 

De beide wethouders hebben het verzoek gemotiveerd. 

Beiden hebben aangegeven in 2014 te zijn gevraagd door de respectievelijke fracties van de 

VVD en het CDA om wethouder te worden voor de bestuursperiode 2014-2018.  

Door de fracties was het niet gelukt om een kandidaat-wethouder uit de eigen gemeente te 

vinden, die aan de door de fractie gestelde eisen voldeed.  

Daarnaast hebben beiden aangegeven zich in 2015 ook sterk te hebben gemaakt om 

voldoende binding en voeling met de gemeenschap van Beemster te hebben zonder 

hiervoor binnen de gemeentegrenzen te wonen. Beiden geven aan met regelmaat overleg 

met inwoners en organisaties in de gemeente te hebben en deel te nemen aan 

bijeenkomsten betreffende de portefeuilleonderdelen. 

Wethouder Zeeman heeft in haar verzoek ook persoonlijke omstandigheden benoemd. Dit 

zijn de omstandigheden die bij haar voorgaande verzoek ook golden. 

 

Wij herkennen de motivering van de beide wethouders. Zo ook het slotwoord van de beide 

verzoeken, dat de gemeenschap niets merkt van het feit, dat de wethouders niet woonachtig 

zijn in Beemster. 

 

Het verlenen van de ontheffing is een discretionaire bevoegdheid van de raad. 

U heeft dus zelf de vrijheid om te bepalen wat bijzondere gevallen zijn.  
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De praktijkervaringen kunnen door de raad dus als bepalend c.q. als bijzondere 

omstandigheid worden benoemd om de ontheffing te verlenen. 

 

De raad kan hierbij ook rekening houden met toekomstige wettelijke ontwikkelingen. Dat 

adviseren wij u ook. 

Deze ontwikkelingen zijn ingezet door de motie Litjens c.s.  die op 4 juni 2014 door de 

Tweede Kamer is aangenomen. In deze motie wordt ingegaan op de woonplaatsvereiste van 

artikel 36a van de Gemeentewet. De kern van de motie was: de ontheffing wordt in feite altijd 

verleend, dit is onwenselijk. De motie roept op tot onderzoek naar meer gemeentelijke 

autonomie om per geval te bekijken wat mogelijk/wenselijk is. De wet moet hiervoor worden 

verruimd.  

De reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op deze motie was 

dat hoewel een onderzoek uit 2011 er op lijkt te wijzen, dat het huidige stelsel naar behoren 

functioneert, de minister zich goed kan vinden in de overwegingen van de motie en een 

dienovereenkomstige wetswijziging zal bevorderen.  

Hierbij werd ook aangegeven dat de verlenging van de ontheffing mogelijk gebruikt kan 

worden voor oneigenlijke politieke debatten of zelfs bewaar- en beroep-procedures. Dat 

wordt negatief beoordeeld door de minister.  

Gelet op de strekking van de motie zal de minister bij een volgende wijziging van de 

Gemeentewet met een voorstel komen waarbij de raad de bevoegdheid krijgt, zonder 

beperkingen, ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlenen. "Een dergelijke 

bepaling betekent dat de raad de duur van de ontheffing kan bepalen, daaraan al dan niet 

voorwaarden kan stellen en al dan niet in verlenging kan voorzien. Dit sluit aan bij de 

behoefte aan maatwerk op lokaal niveau en ik acht het een versterking van de lokale 

democratie." 

 

Meetbare doelstelling 

Nvt. 

 

Financiële consequenties 

Met de meerkosten voor het woon-werkverkeer die in het voorgaande raadsvoorstel zijn 

benoemd (circa € 1.975 op jaarbasis) is rekening gehouden in de begroting. 

 

Overige consequenties 

 Geen  

 

Monitoring evaluatie 

Nvt  

 

Voorgesteld besluit 

De wethouders Butter en Zeeman met ingang van 15 april 2016 ontheffing verlenen van het 

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

 

Communicatie/Participatie 

Geen bijzonderheden. 

 


