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Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders
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Griffie

Voorstel
De verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente
aan wethouder J. Hoekstra-Sikkema en wethouder S. Haringa te verlengen voor
de periode van één jaar, ingaande 28 mei 2019.

Samenvatting
Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid
wethouders, die niet woonachtig zijn in de gemeente van jaar tot jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Aangezien beide wethouders niet
woonachtig zijn in de gemeente Terschelling moet ontheffing worden verleend.
De huidige ontheffing van beide wethouders is geldig tot 28 mei 2018. De
gemeenteraad wordt voorgesteld de huidige ontheffing van het ingezetenschap
van wethouder mevrouw J. Hoekstra-Sikkema en wethouder de heer S. Haringa
te verlengen met één jaar.

Toelichting
Op grond van artikel 36a van de Gemeentewet gelden voor het wethouderschap
dezelfde vereisten als voor een lid van de raad. Deze vereisten zijn aangegeven in
artikel 10 van de Gemeentewet. Eén van die vereisten is het ingezetenschap van
deze gemeente. Beide wethouders zijn niet woonachtig op Terschelling.
Wethouder mevrouw J. Hoekstra-Sikkema is woonachtig in Boornzwaag en
wethouder de heer S. Haringa in Castricum. Beide wethouders vervullen een
parttime functie en de woonplaats van de wethouders vormen geen belemmering
voor een volwaardige uitoefening van de functie. De raad kan wethouders
ontheffing van het vereiste van ingezetenschap verlenen (Gemeentewet artikel
36a lid 2). De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een jaar worden
verleend. Een wetswijziging is in voorbereiding om de raad een ruimere
bevoegdheid te verlenen ten aanzien van de duur van ontheffing. Het wetsvoorstel
is nog niet in werking getreden en de raad moet zich voorlopig houden aan de
bestaande ontheffingssystematiek met jaarlijkse verlengingen.

Historie
Op 28 mei 2018 zijn mevrouw J. Hoekstra-Sikkema en de heer S. Haringa door
de raad benoemd tot wethouder van de gemeente Terschelling.

Wet- en regelgeving/beleidskader
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: Gemeentewet,
met name de artikelen 10 en 36a lid 2.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
n.v.t.
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Communicatie/interactiviteit
De verlenging ontheffing vereiste ingezetenschap zal worden bekend gemaakt via
de gemeentelijke rubriek van het huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke
website.
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