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VERGADERING GEMEENTERAAD 2017 
 
VOORSTEL 

 

Registratienummer: 1352481 

Bijlage(n) 3 

Onderwerp Ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Butter en 

Zeeman 

 

Middenbeemster, 9 februari 2017 

 

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. Voor het laatst  

heeft dit bij raadbesluit van 1 maart 2016 plaatsgevonden; aan beiden is de gevraagde 

ontheffing met ingang van 15 april 2016 voor een jaar verleend.  

De wethouders Butter en Zeeman hebben de raad bij brief van 2 februari 2017 gevraagd  

deze ontheffing met ingang van 15 april 2017 opnieuw voor een jaar te verlenen (bijlagen). 

 

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 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.  

 

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

De raad heeft dus zelf de vrijheid om te bepalen wat bijzondere gevallen zijn.  

De praktijkervaringen kunnen door de raad dus als bepalend c.q. als bijzondere 

omstandigheid worden benoemd om de ontheffing te verlenen. 

 

Meetbare doelstelling 

Nvt. 
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Financiële consequenties 

Met de meerkosten voor het woon-werkverkeer (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 2017 ontheffing verlenen van het 

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

 

Communicatie/Participatie 

Geen bijzonderheden. 

 

 


