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Steenbergen; 2 juni 2021 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

Sinds de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 is het mogelijk een 

wethouder van buiten de gemeente te benoemen. De fractie van het CDA heeft in 2018 de heer J. 

Krook voorgesteld als wethouder en wenste van deze tijdelijke vrijstelling gebruik te maken.  

De heer Krook is in de bijzondere raadsvergadering van 11 juni 2018 door uw raad benoemd tot 

wethouder. De ontheffing van het ingezetenschap is bedoeld voor de periode van een jaar en is tot 

op heden jaarlijks verleend. 

 

2. Achtergrond 

Artikel 35 van de Gemeentewet geeft aan dat de raad bevoegd is wethouders te benoemen. In 

artikel 36a van de Gemeentewet wordt aangegeven dat de vereisten van het wethouderschap 

overeenkomstig zijn met die van het raadslidmaatschap (artikel 10). Eén van deze vereisten is het 

ingezetenschap is van de betreffende gemeente. Wethouder Krook is momenteel woonachtig in 

Made, gemeente Drimmelen en voldoet daarmee niet aan de eisen van de Gemeentewet. De 

gemeenteraad kan echter, volgens ditzelfde artikel, jaarlijks een ontheffing verlenen van het 

ingezetenschap. 

 

3. Overwegingen 

Aan de raad is bij de Wet dualisering gemeentebestuur de bevoegdheid toegekend de wethouder 

van buiten de gemeente voor de duur van één jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste te 

verlenen, zodat de betreffende wethouder de gelegenheid heeft naar de gemeente te verhuizen. 

Deze bevoegdheid is vastgelegd in artikel 36a tweede lid van de Gemeentewet. In bijzondere 

gevallen kan de gemeenteraad besluiten de ontheffing telkens voor een periode van maximaal één 

jaar verlengen.  

 

Op verzoek van de CDA fractie wordt aan uw raad voorgesteld om wethouder Krook opnieuw  

ontheffing van het ingezetenschap te verlenen voor de periode van een jaar, aflopend per juni 2022.  
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4. Middelen 

n.v.t. 

 

5. Risico’s 

n.v.t. 

 

6. Communicatie/Aanpak 

Het voorstel voor ontheffing van de woonplaatsvereiste is voor bespreking geagendeerd in de 

presidiumvergadering van 17 juni 2020. Aan het presidium wordt gevraagd dit voorstel voor 

besluitvorming aan te bieden. 

De ontheffing van de woonplaatsvereiste wordt openbaar gemaakt door middel van openbare 

beraadslaging en via de vrij te raadplegen stukken op de raadsinformatiesysteem en wordt na uw 

besluit verwerkt in de personeelsadministratie. 

 

7. Voorstel 

U wordt voorgesteld aan wethouder J. Krook ontheffing te verlenen van de woonplaatsvereiste voor 

de duur van een jaar. 

 

Hoogachtend,  

de plaatsvervangend griffier, 

 

 

 

de voorzitter, 

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA 

 


