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Onderwerp
Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder West Betuwe

Beslispunten
1. Overgaan tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste wethouder aan 

mevrouw J.H. Hartman-van Tour, wonende te Hedel.
2. De ontheffing te verlenen voor de duur van één jaar, van 29 januari 2019 tot 29 

januari 2020.

Inleiding
In verband met de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 
per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe zijn er op 21 november 2018 
verkiezingen gehouden.
Die verkiezingen hebben ertoe geleid dat er op 2 januari 2019 een nieuwe 
gemeenteraad voor West Betuwe is geïnstalleerd van 31 leden.

Na de coalitie-onderhandelingen zijn er op 29 januari 2019 wethouders benoemd en 
beëdigd door de gemeenteraad, conform het bepaalde in artikel 37 van de 
Gemeentewet.

Artikel 36a lid 1 verplicht wethouders om, net als raadsleden, aan de vereisten in artikel 
10 lid 1 Gemeentewet te voldoen. Dat betekent dat ook een wethouder ingezetene van 
de gemeente is.

Sinds de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur in is er al de 
mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de wettelijke verplichting met betrekking tot 
het ingezetenschap wethouder, zoals neergelegd in artikel 36a lid 2 Gemeentewet. Die 
ontheffing geldt voor een periode van maximaal één jaar en kan daarna telkens met één 
jaar worden verlengd.

Op 3 juli 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een voorstel van de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om de gemeenteraad de mogelijkheid te 
bieden, om wethouders voor onbepaalde tijd ontheffing te verlenen van het 
woonplaatsvereiste. Daarmee wordt bedoeld de gehele zittingsperiode van het college. 
Dit wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling en besluitvorming bij de Eerste Kamer en is 
daardoor dus nog niet wettelijk verankerd.
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Besluitgeschiedenis
-

Beoogd effect
Voldoen  aan  de  wettelijke  verplichting  met  betrekking  tot  het  vereiste  van 
ingezetenschap wethouder (artikel 10 en 36 Gemeentewet).
Argumenten
1. De fractie van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe heeft mevrouw Hartman door 

uw raad tot wethouder laten benoemen en beëdigen. Mevrouw Hartman is en blijft 
woonachtig in Hedel. De gemeenteraad kan een wethouder die elders woont 
hiervoor ontheffing verlenen.

2. De gemeenteraad kan die ontheffing van het woonplaatsvereiste verlenen voor de 
duur van één jaar (artikel 36a lid 2 Gemeentewet).

Kanttekeningen
Voor de goede orde, de strekking van de wetswijziging is dat het ingezetenschap van 
een wethouder onverkort als wettelijke vereiste blijft gelden, maar dat er een 
ontheffingsmogelijkheid is.

Op deze manier wordt de beslissing over de ontheffing van het woonplaatsvereiste van 
de wethouder een zaak van de gemeente, waarbij de wetgever stimuleert dat door een 
openbaar debat in en buiten de raad een gemotiveerde beslissing wordt genomen en de 
omstandigheden van een individuele wethouder af worden gewogen tegen het wettelijke 
vereiste van ingezetenschap.

Duurzaamheid
-
Financiën
Naast  de  gebruikelijke  onkostenvergoeding,  conform  het  rechtspositiebesluit 
wethouders en jaarlijks kenbaar gemaakt via de ministeriele circulaire, zijn er aan dit 
raadsbesluit geen verdere financiële consequenties aan verbonden.

Uitvoering
-
Planning
-
Evaluatie
-
Communicatie
Er zal mededeling worden gedaan van de ontheffing in de gemeentelijke publicatie in 
het Weekblad West Betuwe.

De gemeenteraad van West Betuwe,
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A.J. van den Brink, H.W.C.G. Keereweer,                                                                
griffier  burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van de griffier;

gelet op het bepaalde in artikel 36a lid 2 Gemeentewet; 

besluit:

1. over te gaan tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste wethouder 
aan mevrouw J.H. Hartman-van Tour, wonende te Hedel;

2. de ontheffing te verlenen voor de duur van één jaar, van 29 januari 2019 tot 29 
januari 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 19 februari 2019, nummer 09

De griffier                                   De voorzitter
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