
C,f,-r'(

ü
t\t\l!r\.-

Registratienummer: 1416700

Datum voorstel 6 februari 2018

Commissie 20 februari 2018

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Portefeuillehouder: Raadspresidium

Gemeenteraad: 20 februari 2018

Samenvatting:
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 bijde benoeming van beiden op 15 april2014. De ontheffing kan in bijzondere
gevallen telkens met een periode van maximaal een jaar worden verlengd. Voor het laatst

heeft dit bij raadbesluit van 28 februari 2017 plaatsgevonden: aan beiden is de gevraagde

ontheffing met ingang van 15 april2017 met een jaar verlengd.
De wethouders Butter en Zeeman hebben de raad b'rj brief van 25 januari 2018 gevraagd deze

ontheffing met ingang van 15 april 2018 te verlenen tot het moment waarop voor de

bestuursperiode 2018-2022 de nieuwe wethouders worden benoemd.
Het presidium legt deze verzoeken aan de raad voor met het advies om de gevraagde

ontheffing te verlenen.

Ondenrerp:
Ontheffi ng woon plaatsve reiste wethouders Butter en Zeema n.
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Ondenruerp: ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Butter en Zeeman

Middenbeemster, 6 februari 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding 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 april2014. De ontheffing kan in bijzondere
gevallen telkens met een periode van maximaal een jaar worden verlengd. Voor het laatst

heeft dit b'rj raadbesluit van 28 februari 2017 plaatsgevonden: aan beiden is de gevraagde

ontheffing met ingang van 15 april2O17 met een jaar verlengd.
De wethouders Butter en Zeeman hebben de raad bij brief van 25 januari 2018 gevraagd

deze ontheffing met ingang van 15 april2O18 te verlengen tot het moment waarop voor de

bestuursperiode 2018-2022 de nieuwe wethouders zijn benoemd.

Oplossingsrichtingen :

De beide wethouders hebben het verzoek gemotiveerd.

De ontheffing is ter overbrugging tot het moment waarop voor de aankomende nieuwe

bestuursperiode 201 8-2022 de nieuwe wethouders zijn benoemd. Verder worden dezelfde

argumenten als die van het voorgaande verzoek aangedragen. Dit zijn: beiden zijn in 2014
zijn gevraagd door hun fracties 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 is aangegeven dan

beiden zich sterk maken om voldoende binding en voeling met de gemeenschap van

Beemster te hebben zonder hiervoor binnen de gemeentegrenzen te wonen. Dit door
regelmaat overleg met inwoners en organisaties in de gemeente te hebben en deel te nemen

aan bijeenkomsten betreffende de portefeuilleonderdelen. Voor wethouder Zeeman gelden

ook persoonlijke omstandigheden. Dit zijn de omstandigheden die bij haar voorgaande

verzoeken ook golden.

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.

Verder is het relevant om te weten, dat voor dit ondenruerp een wetswijziging in voorbereiding

is. Het doel hiervan is dat de gemeenteraden meer vrijheid krijgen in het toestaan dat een

wethouder niet hoeft te verhuizen naar de gemeente waar hij bestuurder is. Uitgangspunt

volgens de Gemeentewet is en blijft dat een wethouder woont in de gemeente die hij

bestuurt.
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Onderwerp: ontheffing woonplaatsvereiste wethouders Butter en Zeeman

Het kabinet vindt dat de ontheffing van het woonplaatsvereiste een lokale aangelegenheid is.

De noodzaak om over het voortduren van de ontheffing jaarlijks een beslissing te nemen
vervalt. Dit doet meer recht aan de lokale autonomie van een gemeente. Gemeenteraden
hebben zo de ruimte om bijvoorbeeld een andere termijn of aanvullende voonvaarden aan de
ontheffing te stellen. Het streven van het kabinet is om deze wetswijziging in 2018 in werking
te laten treden.

Meetbare doelstel lingen :

Nvt.

Fi nanciële consequenties/risico's :

Met de meerkosten voor het woon-werkverkeer is rekening gehouden in de begroting

Gommunicatie:

Monitori ng/evaluatie :

Voorstel:
De wethouders Butter en Zeeman met ingang van 15 april2018 ontheffing verlenen van het
woonplaatsvereiste (vereiste van ingezetenschap) totdat de nieuwe wethouders voor de
bestuursperiode 2018-2022 zijn benoemd, doch uiterlijk voor de duur van een jaar.

het n f,

A.J.M. van Beek
voorzitter g f

Bijlage(n):
- Raadsbesluit
- Verzoeken van de wethouders
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Onderwerp: ontheffi ng woon plaatsvereiste wethouders Butter en Zeeman

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van het raadspresidium d.d. 6 februari 2018,

BESLUIT

De wethouders Butter en Zeeman met ingang van 15 april 2018 ontheffing verlenen van het

woonplaatsvereiste (vereiste van ingezetenschap) totdat de nieuwe wethouders voor de

bestuursperiode 2018-2022 zijn benoemd doch uiterlijk voor de duur van een jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 20 februari 2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


