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Onderwerp: Verlening ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder Stolk 

De raad besluit: 

mevrouw M.H. Stolk-Bleeker krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, per 27 mei 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 bij de installatie van het nieuwe college meteen ook 
ontheffing van de woonplaatsvereiste is verleend aan wethouder Stolk. Bij brief van 23 maart 2015 
heeft wethouder Stolk laten weten niet binnen het eerste jaar de overstap naar het Woerdense te 
kunnen maken en zij vraagt aan de raad om haar nogmaals voor de duur van één jaar ontheffing te 
verlenen. 

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. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

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 Stolk, conform het gestelde in de Gemeentewet. 



Argumenten: 

Zie inleiding, bevoegdheid en beoogd effect. 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

Financiën: 

Dit voorstel kent geen financiële gevolgen. 

Uitvoering: 

Niet van toepassing. 

Communicatie: 

Niet van toepassing. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Rv 14R.00205 inzake benoeming wethouders (besluit 27 mei 2014). 

Bijlagen: 

Brief 15.006000 wethouder Stolk verzoek verlening ontheffing woonplaatsvereiste. 

De indiener: Presidium 

De voorzitter, 



Aan: leden van de gemeenteraad van de gemeente Woerden 
P/a de griffie ^ ^ j ļ 2 4 MAAffĩ Z0I5 

Vianen, 23 maart 2015 

Geachte leden van de gemeenteraad. 

Ben. Ambt.: 

Streefdat.: 

Afschr.: 

B.V.O.: 

Bij mijn benoeming vorig jaar mei tot wethouder van de gemeente Woerden heeft u mij ontheffing 
verleend van de woonplaatsvereiste voor wethouders. U heeft mij daarmee dispensatie van een jaar 
gegeven om woonruimte te zoeken in Woerden. 
Ik ben inmiddels redelijk ingeburgerd in Woerden, maar ik heb binnen deze relatief korte periode 
helaas nog geen bij mijn privé situatie passende woonruimte gevonden, die tevens past binnen mijn 
financiële mogelijkheden. 

Ik verzoek u hierbij de ontheffing te verlengen. 
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