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Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder Paans
Bevoegde portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

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

Gevraagd besluit
1. Wethouder P.L. Paans op grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet met ingang van 25 mei 2021 
voor de duur van 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 voor het wethouderschap door wethouder Paans wordt 
voldaan. 

Argumenten
1.1 Eisen wethouderschap

Bij zijn benoeming in 2018 is wethouder Paans, die elders woonachtig is, voor een jaar ontheffing 
verleend. Voorgaande jaren is deze ontheffing voor een jaar verlengd. Die periode verstrijkt per 25 mei 
2021. Om aan de formele eisen van het wethouderschap te kunnen voldoen, wordt opnieuw een 
verlenging van de ontheffing voorgesteld.

1.2 Bevestiging eerder besluit

Met de ontheffing wordt het eerdere besluit om het mogelijk te maken om een 'wethouder van buiten' 
te benoemen, bevestigd. 

Kanttekeningen
Het is nog niet mogelijk om direct voor de volledige periode van het wethouderschap ontheffing te 
verlenen. In 2019 is daar wel een wetsvoorstel voor opgesteld, het wetsvoorstel Verruiming ontheffing 
woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden. Dit voorstel is in augustus 2019 door de Eerste 
Kamer verworpen. 

Financiën
Niet van toepassing.
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Uitvoering
Niet van toepassing.

Communicatie & participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid & ecologie
Niet van toepassing.

ICT
Niet van toepassing.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelet op 
Artikel 36a, lid 2, Gemeentewet.

besluit:

1. Wethouder P.L. Paans op grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet met ingang van 25 mei 2021 voor de 
duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap (verlenging).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


