AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot het verlengen van ontheffing
van het vereiste van ingezetenschap.
AAN DE RAAD

Samenvatting
Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet geeft de gemeenteraad de mogelijkheid een wethouder die niet
woonachtig is in de gemeente wegens bijzondere omstandigheden van jaar tot jaar ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
De huidige ontheffing van de heer T.M.M. Kok is geldig tot 27 april 2013. De gemeenteraad wordt
voorgesteld de huidige ontheffing van het ingezetenschap aan de heer Kok te verlengen voor de duur
van 1 jaar tot 27 april 2014.
Inleiding
Eén van de vereisten voor het wethouderschap is het ingezetene zijn van de gemeente (artikel 36a
lid 1 van de Gemeentewet). Wethouder T.M.M. Kok woont in Didam en voldoet daarmee niet aan het
vereiste van ingezetenschap. Vorig jaar is hem ontheffing van ingezetenschap verleend tot 27 april
2013.
Op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet is het mogelijk om de periode van ontheffing van
ingezetenschap telkens met een periode van maximaal een jaar te verlengen. Wij stellen u voor de
ontheffing van ingezetenschap aan de heer T.M.M. Kok te verlengen voor de duur van 1 jaar tot 27
april 2014.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Voorgesteld wordt de ontheffing van het ingezetenschap aan de heer T.M.M. Kok te verlengen voor
de duur van 1 jaar tot 27 april 2014 om de volgende reden: De heer Kok heeft in de afgelopen jaren
blijk gegeven van voldoende bestuurlijke betrokkenheid kwaliteit en – ondanks het feit dat hij niet in
de gemeente woont – voldoende betrokkenheid bij en binding met de lokale bevolking.
Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.
Financiële consequenties
n.v.t.
Participatie en Communicatie
n.v.t.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Na besluitvorming in de gemeenteraad van 19 maart 2013, wordt wethouder T.M.M. Kok per brief
geïnformeerd over het genomen besluit met betrekking tot de verlenging van ontheffing voor de
periode van een jaar tot 27 april 2014.
Bijlagen
- artikel 36a van de Gemeentewet
- Raadsbesluit tot het verlengen van ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor de duur
van een jaar tot 27 april 2014.
- Brief aan wethouder T.M.M. Kok waarin hij wordt geïnformeerd over het door de gemeenteraad
genomen besluit met betrekking tot verlengen van de ontheffing van ingezetenschap.
Aalten, 5 februari 2013
Burgemeester en wethouders,
J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2013;
gelet op het bepaalde in artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

de ontheffing van het ingezetenschap aan de heer T.M.M. Kok te verlengen voor de duur van 1 jaar
tot 27 april 2014.

AALTEN, 19 maart 2013
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

