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Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Verver
Bevoegde portefeuillehouder: Annemiek Jetten

Wettelijke basis (aanvullend)
Artikel 36a, lid 2, Gemeentewet.

Fatale termijn:
Eerdere ontheffing is per 27 maart 2021 toegekend voor de duur van een jaar.

Gevraagd besluit
1. Wethouder C.A. Verver - van Geesbergen op grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet met 
terugwerkende kracht tot 27 maart 2022 voor de duur van de huidige collegeperiode docht uiterlijk 
voor één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap (verlenging)

Inhoud
Inleiding
In artikel 36a van de Gemeentewet is vastgelegd dat voor het wethouderschap het vereiste van 
'ingezetene zijn van de gemeente' geldt. De gemeenteraad kan voor de duur van een jaar ontheffing 
verlenen van dit vereiste. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van 
maximaal een jaar, worden verlengd. 

Beoogd effect
Bewerkstelligen dat aan de formele eisen van het wethouderschap door wethouder Verver wordt 
voldaan.

Argumenten
1.1. Eisen wethouderschap
Vorig jaar is wethouder Verver verhuisd van Papendrecht naar Rotterdam. Haar is toen ontheffing 
verleend van het ingezetenschap. Die ontheffing kan voor een periode van een jaar worden verstrekt. 
Omdat die periode inmiddels verstreken is en de collegeperiode nog niet beeindigd is dient nog een 
formele verlenging plaats te vinden. 

Kanttekeningen
Geen.

Financiën
Niet van toepassing

Uitvoering
Niet van toepassing.

Communicatie & participatie
Niet van toepassing

Duurzaamheid & ecologie
Niet van toepassing

ICT
Niet van toepassing
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Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

secretaris burgemeester
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 12 mei 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 10 mei 2022,

gelet op 
Artikel 36a, lid 2, Gemeentewet.

besluit:

1. Wethouder C.A. Verver - van Geesbergen op grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet met 
terugwerkende kracht tot 27 maart 2022 voor de duur van de huidige collegeperiode docht uiterlijk voor één 
jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap (verlenging)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 12 mei 2022,


