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1. Voorstel 

• Dhr. P.W.G. Verschuren, wonende te Groningen, ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap gedurende de periode van 1 jaar, met ingang van 2 januari 2022. 

• Mw. J.C.M. Van Schie, wonende te Groningen, ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap gedurende de periode van 1 jaar, met ingang van 11 december 2021. 

 

2. Inleiding 

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

Hier kan de raad een ontheffing voor verlenen voor de duur van één jaar. In de raadsvergadering 

van 11 december 2019 is aan wethouder Van Schie ontheffing verleend voor de duur van 1 jaar. Dit 

is in 2020 verlengd met een jaar. Voor haar wordt nu een tweede keer verlenging gevraagd van 

maximaal 1 jaar. Wethouder Verschuren heeft in januari 2018 ontheffing gekregen wat in 2019 en 

2020 voor de duur van 1 jaar verlengd is. Voor hem wordt nu om een derde verlengtermijn van 

maximaal 1 jaar verzocht.  

 

3. Publiekssamenvatting 

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

Beide wethouders zijn woonachtig in de gemeente Groningen en hebben de raad verzocht om 

opnieuw ontheffing van ingezetenschap te verlenen. 

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.  
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Beide wethouders hebben een verzoek ingediend om verlenging van de ontheffing. Als 

argumentatie is aangegeven dat de reden ligt in de persoonlijke sfeer. De raad wordt gevraagd te 

besluiten om met ingang van 11 december 2021 wethouder Van Schie ontheffing te verlenen en de 

heer Verschuren met ingang van 2 januari 2022 ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste 

gedurende de wettelijk gestelde maximale termijn van één jaar. 
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