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1. Voorstel 

 Dhr. P.W.G. Verschuren, wonende te  Groningen, ontheffing te verlenen 

van vereiste van ingezetenschap gedurende de periode van 1 jaar. 

 De ontheffing wordt verleend met terugwerkende kracht ingaande 01-02-2019. 

 

2. Inleiding 

Voor het wethouderschap geldt als een vereiste dat een wethouder ingezetene van de gemeente is. 

In de raadsvergadering van 2 januari 2018 is aan de heer P.W.G. Verschuren ontheffing verleend 

van dit vereiste gedurende de maximale periode van één jaar.. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Voor het wethouderschap geldt als een vereiste dat een wethouder in de gemeente woonachtig is. 

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 2 januari 2018 aan de heer P.W.G. Verschuren 

ontheffing verleend voor de termijn van één jaar. De wethouder, die in Groningen woont, heeft de 

raad verzocht deze ontheffing te verlengen. 

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. De gemeenteraad kan van dit woonplaatsvereiste ontheffing verlenen op grond van 

artikel 36a van de Gemeentewet, voor de duur van één jaar. De ontheffing kan, in bijzondere 

gevallen, telkens met een periode van maximaal één jaar worden verlengd.  

De wethouder, de heer P.W.G. Verschuren, heeft  een verzoek ingediend om verlenging van de 

ontheffing. De wethouder woont in de gemeente Groningen. Als argumentatie is aangegeven dat de 

reden ligt in de persoonlijke sfeer. Als bijzondere omstandigheid wordt aangemerkt dat er 
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momenteel een wijziging van de gemeentewet op dit onderwerp wordt voorbereid. Op 3 juli 2018 

heeft de Tweede Kamer (zie kamerstuk 34897) gevonden dat het wenselijk is de bevoegdheid van 

de raad om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders te 

verruimen en daartoe de Gemeentewet te wijzigen. In plaats van de huidige ontheffingssystematiek 

die een verplicht tijdelijk karakter kent, wordt voorgesteld de raad een ongeclausuleerde 

bevoegdheid toe te kennen inzake het verlenen van ontheffing. Dat betekent dat de raad bevoegd 

is naar eigen inzicht in ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouders te voorzien. 

Op dit moment is nog niet helder wanneer het besluitvormingstraject wordt afgerond. 

De  raad wordt gevraagd te besluiten om met terugwerkende kracht vanaf 02-01-2019 ontheffing te 

aan de heer P. Verschuren te verlenen gedurende de wetelijk gestelde maximale termijn van één 

jaar. 

 

Burgemeester van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

F.M. Bouwman 

Griffier 
 

 
Bijlage: verzoek wethouder (brief) 

 

 

 

 

  

 

 

 


