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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Artikel 71, lid 1 van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester woonachtig is in de gemeente 
waarvan hij of zij burgemeester is. De wet verlangt van de burgemeester zo spoedig mogelijk te 
verhuizen. Indien dit niet mogelijk is, is de raad bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen. 

2. Achtergrond 
Op 30 november 2015 is burgemeester Van den Belt benoemd tot burgemeester van Steenbergen. De 
burgemeester is op dit moment nog woonachtig in Geertruidenberg. De burgemeester is voornemens om 
op een zo kort mogelijke termijn te verhuizen naar de gemeente Steenbergen. Volgens artikel 71:2 van de 
Gemeentewet is de raad bevoegd voor maximaal een jaar uitstel ofwel ontheffing te verlenen voor de 
woonplaatsvereiste. 

Vermeldenswaardig is dat de Commissaris van de Koning bevoegd is deze ontheffing van de raad 
maximaal tweemaal voor een jaar kan verlengen. Dit doet hij uiteraard alleen op het moment dat behoefte 
voor extra uitstel uitgesproken is en na het horen van de gemeenteraad hierover. 

3. Overwegingen 
Gelet op de huidige situatie op de woningmarkt en de doorlooptijd van het kunnen verkopen en aankopen 
van een nieuwe woning kan niet met zekerheid worden gesteld wanneer burgemeester Van den Belt 
daadwerkelijk in de gemeente Steenbergen woonachtig zal zijn. Het ligt voor de hand dat deze zoektocht 
nog minimaal een paar maanden zal duren. Door middel van een ontheffingsbesluit kan aan de 
burgemeester enig respijt worden gegeven. 

4. Middelen 
n.v.t. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
n.v.t. 

Ter inzage ligt: 



7. Voorstel 
U wordt voorgesteld burgemeester R.P. van den Belt, MBA ontheffing te verlenen van de verplichting om 
zijn werkelijke woonplaats in de gemeente Steenbergen te hebben tot 1 december 2016. 

Hoogachtend, 
de plaatsvervangend griffier de olaatsvervangend voorzitter 


