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Onderwerp:  
 
Verlening ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder I.A.M. (Ivo) ten Hagen 
 

Samenvatting: 
 
Wij stellen de raad voor om krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, deze wethouder voor de 
duur van ten hoogste een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Deze 
ontheffing gaat in op 28 oktober 2017. Het Presidium kiest hierin nadrukkelijk geen standpunt, dit 
voorstel is louter om de besluitvorming door de raad te faciliteren. 
 

 
 Gevraagd besluit: 
 
  De raad besluit:  
 
  Wethouder I.A.M. (Ivo) ten Hagen krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, met ingang van 28   
  oktober 2017 voor de duur van een  jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van  
  ingezetenschap.  
 

Inleiding  

De heer ten Hagen is op 27 oktober 2016 geïnstalleerd als wethouder. Gelijktijdig is het besluit 
genomen om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. 
 
Tot op heden is wethouder Ten Hagen niet woonachtig in de gemeente Woerden en hij vraagt 
aan de raad om wederom voor de duur van ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van het 
vereiste van ingezetenschap. 
 
Conform de Gemeentewet kan er telkens voor één jaar ontheffing worden verleend van de 
woonplaatsvereiste voor wethouders. Dit voorstel voorziet in de formele besluitvorming over dit 
verzoek. 
 

Participatieproces 

 Dit is bij dit voorstel niet aan de orde. 

Wat willen we bereiken? 

Het verlengen van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van ten 
hoogste één jaar voor wethouder Ten Hagen. De heer Ten Hagen voldoet daarmee aan de 
vereisten die zijn gesteld aan het wethouderschap. 



Argumenten 

Het is wenselijk dat het functioneren van wethouders geschiedt met inachtneming van de 
wettelijke bepalingen daaromtrent. 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

Als de raad niet besluit tot het verlenen van de gevraagde ontheffing, kan de heer Ten Hagen 
zijn functie als wethouder niet uitoefenen. 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Geen. 

Communicatie 

Dit is bij dit voorstel niet aan de orde. 

Bevoegdheid raad: 
 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van artikel 36a, lid 2 
Gemeentewet.     
 

Bijlagen: 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 
 
- Raadsbesluit (16R.00682) inzake benoeming nieuwe wethouder en ontheffing vereiste van 
ingezetenschap (27 oktober 2016; installatie wethouder ten Hagen);  
- Brief (17.018765) van wethouder I.A.M. ten Hagen inzake aanvraag ontheffing vereiste van 
ingezetenschap.    
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