Raadsvoorstel
Onderwerp:
Verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap
wethouder C.A. Oosterwijk

Commissie Samen wonen
13 januari 2022

Zaaknummer
437226

Portefeuillehouder

Gemeenteraad
27 januari 2022

Openbaar

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

Geadviseerd besluit
1. De aan de heer C.A. Oosterwijk, wonende te Krimpen aan den IJssel, in zijn hoedanigheid als
wethouder van de gemeente Ridderkerk, verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap,
als bedoeld in artikel 36a, tweede lid, Gemeentewet, te verlengen.
2. Te bepalen dat deze verlenging geldt tot het moment waarop zijn huidige wethouderschap in
Ridderkerk eindigt.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij besluit van 31 januari 2019 heeft u , bij zijn benoeming tot wethouder, wethouder C.A. Oosterwijk
ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Ridderkerk voor één jaar,
derhalve tot en met 31 januari 2020. Deze ontheffing heeft u tweemaal voor één jaar verlengd. De
laatste verlenging geldt tot en met 31 januari 2022. Wethouder Oosterwijk heeft u bij brief van 30
november 2021 nogmaals gevraagd om een verlenging, maar dan tot het moment waarop zijn huidige
wethouderschap eindigt.
Beoogd effect
Te voldoen aan het wettelijk vereiste dat de wethouder in de gemeente woont of beschikt over een
ontheffing van het vereiste van ingezetenschap.
Relatie met beleidskaders
N.v.t.
Argumenten
1.1. Wethouder Oosterwijk heeft verzocht om verlenging van de ontheffing vereiste
ingezetenschap Op grond van het bepaalde in de artikelen 10 en 36a van de Gemeentewet dient een
wethouder woonachtig te zijn in de gemeente waar hij wethouder is.
De raad kan voor de duur van één jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De
ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal één jaar worden
verlengd. Thans vraagt de wethouder wederom om verlenging, maar dan tot het moment waarop zijn
wethouderschap in Ridderkerk eindigt. Waarom sprake is van een bijzonder geval, wordt door hem
aangegeven in zijn verzoek. Of sprake is van een bijzonder geval is ter beoordeling aan uw raad.
Als u het verzoek van de wethouder wilt honoreren, adviseer ik u bijgaand besluit te nemen en de
ontheffing daarmee te verlengen.
2.1 Verzocht wordt om verlenging tot het moment waarop zijn wethouderschap in Ridderkerk eindigt.
Een ontheffing kan telkens verlengd worden voor maximaal één jaar. De gevraagde periode is naar
mag worden aangenomen, korter.
Overleg gevoerd met
n.v.t.
Kanttekeningen
n.v.t.
Uitvoering/vervolgstappen
Wethouder Oosterwijk wordt op de hoogte gesteld van uw besluit en ontvangt daartoe een afschrift
van het besluit. Het verzoek en het besluit worden opgenomen in het personeelsdossier.
Evaluatie/monitoring
n.v.t.
Financiën
n.v.t.
Juridische zaken
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
n.v.t.

Bijlagen
2/4

1. 2021-11-30 Verzoek ontheffing ingezetenschap wethouder Oosterwijk V2.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Verlenging ontheffing vereiste
ingezetenschap wethouder C.A.
Oosterwijk

Gemeenteraad:
27 januari 2022

Zaaknummer:
437226

:

BESLUIT:
1. De aan de heer C.A. Oosterwijk, wonende te Krimpen aan den IJssel, in zijn hoedanigheid als
wethouder van de gemeente Ridderkerk, verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap,
als bedoeld in artikel 36a, tweede lid, Gemeentewet, te verlengen.

2. Te bepalen dat deze verlenging geldt tot het moment waarop zijn huidige wethouderschap in
Ridderkerk eindigt.

4/4

