
 
 
 

1 
 

 
 
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap 
wethouder T. Keuzenkamp - van Emmerik 

Commissie:  
n.v.t. 

BBVnr: 
1071278 

Portefeuillehouder:  
- 

Gemeenteraad:  
14 april 2016 

Raadsvoorstelnr.: 
1071302 

e-mailadres opsteller:  
j.v.straalen@ridderkerk.nl 

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder T. Keuzenkamp - van Emmerik 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. de aan mevrouw Tineke Keuzenkamp – van Emmerik, geboren op 2 maart 1962 te Dubbeldam en 

wonende te Capelle aan den IJssel, in haar hoedanigheid als wethouder van de gemeente Ridderkerk, 
verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap, als bedoeld in de artikelen 10 en 36a van de 
Gemeentewet te verlengen; 

2. te bepalen dat deze verlenging geldt voor één jaar, derhalve tot en met 15 mei 2017; 
3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 16 mei 2016. 
 
Inleiding 
Bij besluit van 15 mei 2014 heeft uw raad wethouder T. Keuzenkamp-van Emmerik een ontheffing verleend 
van het vereiste van ingezetenschap tot en met 15 mei 2015. Bij besluit van 23 april 2015 heeft u deze 
ontheffing opnieuw verleend tot en met 15 mei 2016. Nu de ontheffing ten einde loopt heeft wethouder 
Keuzenkamp u bij brief van 4 maart 2016 gevraagd haar ontheffing te verlengen met één jaar. 
 
Beoogd effect 
Verlenging van de wettelijk vereiste ontheffing. 
 
Argumenten 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 10 en 36a van de Gemeentewet dient een wethouder 
woonachtig te zijn in de gemeente waar zij/hij wethouder is. 
De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap (artikel 
36a lid 2 Gemeentewet). De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal 
een jaar, worden verlengd. 
 
Thans vraagt de wethouder om verlenging voor een jaar. Waarom sprake is van een bijzonder geval wordt 
door haar aangegeven in haar verzoek. Of sprake is van een bijzonder geval is ter beoordeling van de 
raad. 
 
Als u het verzoek van de wethouder wilt honoreren, adviseer ik u bijgaand besluit vast te stellen en de 
ontheffing daarmee te verlengen. 
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Wethouder Keuzenkamp wordt op de hoogte gesteld van uw besluit en ontvangt daarvan een afschrift. 
 
 



 
 

 

Financiën  
n.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. concept raadsbesluit 
2. verzoek van wethouder T. Keuzenkamp – van Emmerik 
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