
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 16 november  2019 Opsteller: Yvon Goedhart 

Zaaknr.: 2019-040510 

 

Contactgegevens: yvon.goedhart@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: A.Hoogendoorn Stukken ter inzage: n.v.t 

    

Onderwerp: Ontheffing woonplaatsvereiste beoogd wethouder 

  

 

1. Voorstel 

Aan mw. J.C.M. van Schie op grond van artikel 36a van de Gemeentewet ontheffing te verlenen  

van het woonplaatsvereiste gedurende de termijn van één jaar met onmiddellijke ingang. 

 

2. Inleiding 

In de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft wethouder Woortman haar ontslag 

ingediend als wethouder van de gemeente Midden-Groningen. Daardoor is er een vacature 

ontstaan die moet worden ingevuld. Daarvoor is inmiddels door de fractie van de PvdA een 

kandidaat voorgedragen in de persoon van mw. J.C.M. van Schie. 

3. Bevoegdheid van de raad 

De raad is bevoegd de wethouders te benoemen. Voor het wethouderschap gelden de vereisten 

van artikel 10 van de Gemeentewet. De gemeenteraad kan op grond van artikel 36a van de 

Gemeentewet van het woonplaatsvereiste ontheffing verlenen, voor de duur van één jaar.   

 

4. Woonplaatsvereiste 

Voor het wethouderschap gelden de vereisten van artikel 10 van de Gemeentewet. Eén van 

deze vereisten is dat een wethouder ingezetene van de gemeente is, ook wel het 

woonplaatsvereiste genoemd. Volgens de memorie van toelichting op de Gemeentewet is dit 

artikel in de Gemeentewet opgenomen als gevolg van de veranderingen in de samenleving, die 

hebben geleid tot een relativering van de voorheen sterke koppeling tussen feitelijke 

woonplaats enerzijds en binding met een lokale gemeenschap anderzijds. De gemeenteraad kan 

van dit woonplaatsvereiste ontheffing verlenen, voor de duur van één jaar. De ontheffing kan, 

in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal één jaar worden verlengd.  
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De wethouderskandidaat heeft  een verzoek ingediend om ontheffing, op grond van artikel 36a 

van de Gemeentewet. De kandidaat-wethouder woont in de gemeente Groningen. De  raad 

wordt gevraagd te besluiten ontheffing aan mw. Van Schie te verlenen gedurende de wetelijk 

gestelde maximale termijn van één jaar. 

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

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

 

 

 

Bijlage: 

1 Verzoek om ontheffing woonplaatsvereiste (Wordt later toegevoegd). 

 
 


