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Onderwerp 

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder West Betuwe 

 

Beslispunten 

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

S.T. (Sietske) Klein – de Jong, wonende te Beusichem. 

2. De ontheffing te verlenen voor de duur van één jaar, van 16 juli 2020 tot 16 juli 2021. 

 

Inleiding 

Wethouders en burgemeesters wonen in de gemeente waar ze hun functie uitoefenen. Dat beginsel 

bestaat al lang en is in de Gemeentewet een belangrijk uitgangspunt. Betrokkenheid bij en kennis van 

de plaatselijke samenleving zijn een pre om deze bestuurlijke functies goed te kunnen uitoefenen. 

 

Artikel 36a lid 1 verplicht wethouders om, net als raadsleden, aan de vereisten in artikel 10 lid 1 

Gemeentewet te voldoen en dat een wethouder ingezetene is van de gemeente. 

 

Sinds de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 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. 

 

Nu de fractie van de VVD deel uitmaakt van de coalitie, heeft deze fractie mevrouw Klein – de Jong 

gevraagd om de functie van wethouder te vervullen. Aangezien mevrouw Klein woonachtig is in 

Beusichem wenst zij gebruik te maken van deze ontheffingsmogelijkheid. 

 

Besluitgeschiedenis 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018 zijn er op 29 januari 2019 wethouders benoemd 

en beëdigd door de gemeenteraad, conform het bepaalde in artikel 37 van de Gemeentewet. De fractie 

van Leefbaar Lokaal Belang maakte tot voor kort deel uit van de eerste coalitie van de gemeente West 

Betuwe en maakte ook gebruik van deze mogelijkheid van ontheffing van het woonplaatsvereiste voor 

hun wethouder. 
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Beoogd effect 

Voldoen aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het vereiste van ingezetenschap wethouder 

(artikel 10 en 36a Gemeentewet). 

 

Argumenten 

1. De fractie van de VVD heeft mevrouw Klein – de Jong door uw raad tot wethouder laten 

benoemen en beëdigen. Mevrouw Klein is en blijft woonachtig in Beusichem. 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 

De gemeentewet bepaalt dat het ingezetenschap van een wethouder een vereiste is, maar dat er 

tevens 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 

Hans van der Graaff,   Servaas Stoop,                                                                                                  

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 S.T. (Sietske) Klein – de Jong, wonende te Beusichem; 

2. de ontheffing te verlenen voor de duur van één jaar, van 16 juli 2020 tot 16 juli 2021. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering  

van 16 juli 2020, nummer 098 

 

 

de griffier,                                            de voorzitter, 

Hans van der Graaff                     Servaas Stoop 

 

 

 


