
 
 

  
RAADSGRIFFIE 

Gemeentestukken: 2014 - 344 

  

 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het verzoek van de heer P. (Pieter) van der Sluijs, gedaan bij brief van 7 januari 2014, om 
hem als wethouder wederom voor een jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste; 
  
gelet op het feit dat: 

- in de artikelen 10 en 36a van de Gemeentewet wordt geëist dat een wethouder ingezetene 
is van de gemeente waar hij wethouder is; 

- aan de heer P. van der Sluijs ontheffing van het woonplaatsvereiste is verleend, die geldt 
tot en met 17 januari 2014; 

- de heer P. van der Sluijs thans nog geen ingezetene van Ridderkerk is en derhalve niet 
voldoet aan het vereiste van ingezetenschap; 

- de heer P. van der Sluijs de raad bij brief van 7 januari 2014 heeft verzocht hem, wegens 
bijzondere omstandigheden, nogmaals een ontheffing te verlenen en dan tot en met  
17 januari 2015;  

 
overwegende dat: 

- de raad op grond van het bepaalde in artikel 36a van de Gemeentewet de ontheffing in 
bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, kan verlengen; 

- de door de heer P. van der Sluijs aangevoerde bijzondere omstandigheden in alle 
redelijkheid rechtvaardigen dat zijn situatie door de raad wordt aangemerkt als een 
bijzonder geval; 

 
 

b e s l u i t : 
 

1. aan de heer Pieter van der Sluijs, geboren op 4 november 1946 te Rotterdam en wonende 
te Gouda, in zijn hoedanigheid als wethouder van de gemeente Ridderkerk, ontheffing te 
verlenen van het vereiste van ingezetenschap, als bedoeld in artikel 10 van de 
Gemeentewet; 

2. te bepalen dat deze ontheffing wordt verleend voor één jaar, derhalve tot en met 17 januari 
2015; 

3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 23 januari 2014. 
 
Ridderkerk, 23 januari 2014 
 
De raad voornoemd, 
De griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen     mw. A. Attema 
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