
Aan de gemeenteraad van Ridderkerk 

 

        Capelle aan den IJssel, 4 maart 2016 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

Op 23 april 2015 heeft u besloten mij ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlenen. 
Deze ontheffing is geldig tot en met 15 mei 2016. Hierbij verzoek ik u deze ontheffing te verlengen 
tot en met 15 mei 2017.  

De bevoegdheid om ontheffing te verlenen berust op grond van artikel 36a, tweede lid van de 
Gemeentewet bij u. In dit zelfde lid is vastgelegd, dat u de ontheffing in bijzondere gevallen, telkens 
voor de periode van maximaal een jaar kunt verlengen. 

Het CDA Ridderkerk heeft mij in het voorjaar van 2014 gevraagd om wethouder te worden in 
Ridderkerk. Belangrijke reden om mij te vragen was mijn kennis en ervaring als wethouder, met 
name op het gebied van Financiën. Het feit dat ik niet woonachtig was in Ridderkerk was geen 
belemmerende factor.  
 
Na ons huwelijk zijn mijn man en ik in 1990 in Capelle aan den IJssel gaan wonen. We hebben daar 
een huis gekocht en onze beide kinderen zijn er geboren en getogen. Inmiddels zijn wij verknocht 
aan ons huis (wij wonen nog steeds in ons eerste huis), onze straat en onze plek in de regio. De 
reisafstand naar Ridderkerk is zeer kort; 20 minuten.  
 
Mijn gezin wil graag in Capelle aan den IJssel blijven wonen, omdat wij ons daar thuis voelen. Het 
wethouderschap is een functie die kwetsbaar is bij onverwachte politieke ontwikkelingen. Om die 
reden hebben wij moeten besluiten dat wij onze vertrouwde woonomgeving niet verruilen voor een 
plek in Ridderkerk, hoe mooi en aangenaam wij deze gemeente ook vinden.  
 
Daar komt bij dat Minister Plasterk voornemens is, gelet op de strekking van een aan genomen 
motie-Litjens c.s. inzake de ontheffing van het woonplaatsvereiste voor wethouders, bij een 
volgende wijziging van de Gemeentewet met een voorstel te komen waarbij de raad de bevoegdheid 
krijgt, zonder beperkingen, ontheffing van het vereiste van ingezetenschap te verlenen. Volgens de 
minister sluit dit aan bij de behoefte aan maatwerk op lokaal niveau en de minister acht dit een 
versterking van de lokale democratie. 
 
Ik vertrouw erop  mijn aanvraag voor verlenging van de ontheffing hiermee voldoende te 
onderbouwen.  
 
Hoogachtend, 
T. Keuzenkamp – van Emmerik 
Beltmolen 69  
2906 SC  CAPELLE AAN DEN IJSSEL 


