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ontheffing woonplaatsvereiste wethouder

Voorgesteld besluit

De heer S. Stegen, wonende te 1e Exloërmond, met ingang
van 24 maart 2020 ontheffing te verlenen van het vereiste
van ingezetenschap voor de periode van 1 jaar.

Aan de raad,
Inleiding
Eén van de vereisten voor het wethouderschap is dat een wethouder ingezetene is van de
gemeente waar zij/hij wethouder is. Op grond van artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet kan
de gemeenteraad voor de duur van ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van dit vereiste.
Voorliggend voorstel voorziet in het verlenen van ontheffing aan de beoogd wethouder de heer
S. Stegen te 1e Exloërmond.
Argumenten
1.1.
Beoogd wethouder de heer S. Stegen is woonachtig buiten de gemeente
In het initiatiefvoorstel van de fractie BBC2014 wordt voorgesteld de heer S. Stegen, woonachtig te
1e Exloërmond te benoemen als wethouder van de gemeente Coevorden. Daarmee zal hij de
vacature invullen die door het vertrek van de heer J. Zwiers is ontstaan.
1.2.
Hiermee wordt voldaan aan één van de vereisten van het wethouderschap
Voor het wethouderschap gelden de vereisten van artikel 10 van de Gemeentewet. Eén van deze
vereisten is dat een wethouder ingezetene van de gemeente is, ook wel het woonplaatsvereiste
genoemd. Op grond van artikel 36a van de Gemeentewet dienen wethouders zich zo spoedig
mogelijk na aanvaarding van het wethouderschap te vestigen in de gemeente waar ze benoemd
zijn. De gemeenteraad kan van dit woonplaatsvereiste ontheffing verlenen op grond van
artikel 36a van de Gemeentewet, voor de duur van één jaar. De ontheffing kan, in bijzondere
gevallen, telkens met een periode van maximaal één jaar worden verlengd.
Beoogd wethouder de heer S. Stegen heeft een verzoek om ontheffing ingediend.
1.3.
Er zijn bijzondere omstandigheden die het verlenen van ontheffing rechtvaardigen
De heer S. Stegen is woonachtig te 1e Exloërmond. De tussentijdse benoeming tot wethouder is tot
het einde van de huidige raadsperiode 2018 – 2022.
Opmerkingen
n.v.t.
Kosten, baten, dekking
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
Aanpak/uitvoering
De wethouder zal worden geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad.
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Communicatie
Dit besluit wordt bekendgemaakt op overheid.nl en de gemeentelijke website.
Bijlage
Aanvraag ontheffing d.d. 12 maart 2020 van de heer S. Stegen
Samenvatting

de griffier

de burgemeester

J. Kuipers-Meijering
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