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gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Verlening ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder De Weger 

De raad besluit: 

De heer T. (Tymon) De Weger krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, met terugwerkende kracht 
per 17 december 2016 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. 

De heer De Weger is op 17 december 2014 geïnstalleerd als wethouder. Gelijktijdig is het besluit 
genomen om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De raad heeft op 16 
december 2015 het besluit genomen om de heer De Weger nogmaals voor de duur van één jaar 
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. 

Bij brief van 28 november heeft wethouder De Weger laten weten niet woonachtig te zijn in de 
gemeente Woerden en hij vraagt aan de raad om wederom 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. 

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 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 en heeft hierover geen oordeel. Het is uiteindelijk aan 
de raad om te besluiten over de verlenging van de ontheffing. 

Financiën: 

N.v.t. 

Uitvoering: 

N.v.t. 

Communicatie: 

N.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

- Raadsbesluit 14R.00780 inzake benoeming nieuwe wethouder (17 december 2014; installatie 
wethouder De Weger). 

- Raadsbesluit 15R.00797 inzake ontheffing vereiste van ingezetenschap (16 december 2015) 

Bijlagen: 

Brief 16.024997 verzoek ontheffing woonplaatsvereiste wethouder De Weger. 

De indiener: Presidium 

De voorzitter 


