
   

 

 

   

  

Voorstel 

Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 11 juni  2019 Opsteller: Yvon Goedhart 

Zaak: 2019-021380  Mailadres: yvon.goedhart@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: Mw. T. van der Veen Stukken ter 

inzage: 

n.v.t. 

   

Onderwerp: Horen van de raad ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester Midden-Groningen  

 

 

 

1. Voorstel 

1. In te stemmen met het voorstel van de commissaris van de Koning om burgemeester 

Hoogendoorn met ingang van  9 juli 2019 voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van 

de verplichting om zijn werkelijke woonplaats in de gemeente Midden-Groningen te hebben; 

2. Dit middels bijgaande brief aan de commissaris van de Koning mee te delen. 

  

2. Inleiding 

Artikel 71, lid 1 en 2 van de Gemeentewet bepalen dat de burgemeester zijn werkelijke woonplaats 

in de gemeente heeft en dat de raad voor ten hoogste een jaar ontheffing kan verlenen van de 

verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben. Op grond van artikel 71, lid 

3, van de Gemeentewet kan de commissaris van de Koning de ontheffing in bijzondere gevallen 

tweemaal, telkens voor de duur van maximaal een jaar, verlengen. Alvorens daartoe over te gaan, 

hoort hij de raad. Om te kunnen verlengen moet sprake zijn van een bijzonder geval.  

Bij brief van 3 juni j.l. heeft burgemeester Hoogendoorn de commissaris van de Koning, de heer 

F.J. Paas, verzocht om hem met ingang van 9 juli 2019 ontheffing te verlenen van de verplichting 

om zijn werkelijke woonplaats in de gemeente Midden-Groningen te hebben.  

 

2. Argumenten 

Naar aanleiding van het verzoek van burgemeester Hoogendoorn d.d. 3 juni j.l. heeft de 

commissaris van de Koning, de heer F.J. Paas, in zijn brief aan de raad van van 7 juni 2019 

aangegeven voornemens te zijn aan burgemeester Hoogendoorn voor de duur van een jaar de 

gevraagde ontheffing te verlenen. De bijzondere omstandigheden die hij daarvoor aanwezig acht, 

zijn dat de heer Hoogendoorn zijn woning in Wezep inmiddels onder voorbehoud van financiering 

heeft verkocht en dat hij en zijn echtgenote een woning in Midden-Groningen op het oog hebben 

die zij eind september 2019 hopen te kunnen betrekken.  
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3. De procedure 

Door middel van deze brief wil de commissaris van de Koning de raad van Midden-Groningen horen 

over het voorstel tot het verlenen van deze ontheffing. Op zijn verzoek is deze brief nu 

geagendeerd voor deze raadsvergadering. Het verzoek van de commissaris van de Koning is om hem 

na behandeling van deze brief de mening van de raad van Midden-Groningen over het verzoek van 

burgemeester Hoogendoorn mee te delen, zodat de commissaris van de Koning hem voor 9 juli 2019 

kan berichten over de reactie op zijn verzoek. Daarom wordt de raad van Midden-Groningen hierbij 

gevraagd in te stemmen met het voorstel van de commissaris van de Koning om burgemeester 

Hoogendoorn met ingang van  9 juli 2019 voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van de 

verplichting om zijn werkelijke woonplaats in de gemeente Midden-Groningen te hebben en dit 

middels bijgaande brief aan de commissaris van de Koning, de heer Paas, mee te delen. 

 

 

De voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

Mevrouw T. van der Veen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


