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Onderwerp: Verlening ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder De Weger

De raad besluit:
De heer T. (Tymon) De Weger krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, per 17
december 2015 voor de duur van ten hoogste een jaar ontheffing te verlenen van
het vereiste van ingezetenschap.

Inleiding:
In artikel 36a Gemeentewet staat geregeld dat wethouders in de gemeente dienen te wonen waar zij
wethouder zijn. In bijzondere gevallen kan voor de duur van één jaar ontheffing worden verleend. Het
is inmiddels bijna een jaar geleden dat de heer De Weger werd geïnstalleerd als wethouder met
gelijktijdig een ontheffing van de woonplaatsvereiste. Bij brief van 12 november 2015 heeft
wethouder De Weger laten weten niet woonachtig te zijn in de gemeente Woerden en hij vraagt aan
de raad om nogmaals voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap.
Conform de Gemeentewet kan er (in bijzondere gevallen; uit artikel 36a, lid 2 Gemeentewet) telkens
voor één jaar ontheffing worden verleend van de woonplaatsvereiste voor wethouders.
Bevoegdheid:
Op grond van artikel 36a, lid 2 Gemeentewet is de raad bevoegd om voor de duur van één jaar
ontheffing te verlenen van de woonplaatsvereiste voor wethouders:
De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De
ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden
verlengd.

Beoogd effect:
Het verlengen van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar voor
wethouder De Weger, conform het gestelde in de Gemeentewet.
Argumenten:
Zie inleiding, bevoegdheid en beoogd effect.

Kanttekeningen:
Wellicht ten overvloede, maar het presidium bereidt in dit geval slechts de besluitvorming voor
middels het opstellen van een raadsvoorstel. Het is uiteindelijk aan de raad om te besluiten over de
verlenging van de ontheffing.
Financiën:
Dit voorstel kent geen financiële gevolgen.
Uitvoering:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
Raadsbesluit 14R.00780 inzake benoeming nieuwe wethouder (17 december 2014; installatie
wethouder De Weger).
Bijlagen:
1.

Brief 15.023604 verzoek ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Tymon de Weger.
De indiener:

Presidium
De voorzitter,

*

1 2 NOV. 2015

Ben. Ambt.:

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Woerden
p/a de griffie
Postbus 45
3440 AA Woerden

Streefdat.:
Afschr.:

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 17 december 2014 hebt u mi] benoemd tot wethouder van de gemeente Woerden. U hebt mij
bij die gelegenheid voor een jaar ontheffing verleend van de wettelijke vereiste om binnen de gemeente Woerden woonachtig te zijn.
Het eerste jaar in Woerden nadert zijn einde. Ik heb in dit jaar een bijzonder goede samenwerking
ervaren met de Gemeenteraad en met vele personen en instanties in de gemeente Woerden.
Het feit, dat ik niet binnen de gemeente Woerden woon, heb ik niet ervaren als een handicap. De
geringe afstand tot mijn woonplaats Utrecht is geen belemmering. Integendeel, mijn netwerk in
stad en regio komen Woerden juist ten goede.
Ik heb er afgelopen jaar voor gezorgd zoveel mogelijk in Woerden aanwezig te zijn en op de hoogte te zijn van de relevante ontwikkelingen. Daardoor heb ik Woerden in mijn hart gesloten en zet ik
me graag binnen mijn portefeuilles in om uw mooie gemeente verder te brengen.
Ook voor de resterende ambtsperiode ben ik dat van plan. De toch relatief korte periode tot de
volgende verkiezingen in 2018, en de onzekerheid over een eventueel vervolg, brengen mij tot het
verzoek aan uw Raad om mij opnieuw ontheffing te verlenen van de woonplaatsvereiste. Een besluit daartoe in uw vergadering van 16 december 2015 zou nog net passen binnen de ontheffing
die u mij vorig jaar verleende.
Ik wens u wijsheid en God's zegen toe bij uw werkzaamheden voor de mooie gemeente Woerden.

Met vriendelijke groet,
15.023604

Tymon de Weger,
wethouder.

