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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder L.J. 
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1 december 2021

Zaaknummer
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Portefeuillehouder
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16 december 2021
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j.v.straalen@ridderkerk.nl
 

 

 

Geadviseerd besluit
1. Aan L.J. Franzen, in zijn hoedanigheid als wethouder van de gemeente Ridderkerk, vanaf 1 januari 
2022 tot 1 januari 2023, ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap, als bedoeld in 
artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij brief van 29 oktober jl. heeft wethouder L.J. Franzen uw raad meegedeeld voornemens te zijn per 
januari a.s. te verhuizen naar buiten Ridderkerk. Om deze reden verzoekt hij u hem de benodigde 
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

Beoogd effect
Te voldoen aan het wettelijk vereiste dat een wethouder in de gemeente woont of beschikt over een 
ontheffing van het vereiste van ingezetenschap.

Relatie met beleidskaders
n.v.t.

Argumenten
Wethouder Franzen heeft verzocht om ontheffing van het vereiste van  ingezetenschap

Op grond van het bepaalde in de artikelen 10 en 36a, eerste lid, van de Gemeentewet, dient een 
wethouder woonachtig te zijn in de gemeente waar hij wethouder is.

Uit de parlementaire behandeling van artikel 36a, van de Gemeentewet, blijkt dat de huidige   
ontheffingsmogelijkheid in de Gemeentewet is opgenomen, om het mogelijk te maken dat raden 
iemand tot wethouder benoemen die op het moment van benoeming nog buiten de gemeente woont.

Het voorliggende verzoek gaat om een wethouder die in de gemeente woont, maar naar elders wil 
verhuizen.
Om na een verhuizing buiten de gemeente aan het wettelijk vereiste voor het wethouderschap te 
blijven voldoen, is de genoemde ontheffing nodig.

Uit de tekst van artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet, blijkt niet dat een aanvraag als deze 
geweigerd zou moeten worden.

In het land zijn er gemeenteraden die al eerder ontheffing hebben verleend om een verhuizing naar 
buiten de gemeente, met behoud van het wethouderschap, mogelijk te maken. Zelfs zijn daarvoor 
verlengingen verleend.

Het is aan uw raad om op dit verzoek een beslissing te nemen. Als u het verzoek van de wethouder 
wilt honoreren, adviseer ik u bijgaand besluit te nemen en de ontheffing daarmee te verlenen.

Een ontheffing kan alleen verleend worden voor de duur van één jaar.

Overleg gevoerd met
Externe deskundige op het gebied van het gemeenterecht.

Kanttekeningen
n.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
n.v.t.

Evaluatie/monitoring
n.v.t.

Financiën
n.v.t.
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Juridische zaken
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.

 

Bijlagen
1. 2021-10-29 Verzoek wethouder Franzen ontheffing ingezetenschap.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
16 december 2021

Zaaknummer:
418075

Onderwerp:
Ontheffing vereiste 
ingezetenschap wethouder  L.J. 
Franzen

:

gelet op 

het bepaalde in de artikelen 10 en 36a van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Aan L.J. Franzen, in zijn hoedanigheid als wethouder van de gemeente Ridderkerk, vanaf 1 januari 
2022 tot 1 januari 2023, ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap, als bedoeld in 
artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet


