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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 4 december 2018.
Onderwerp

Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
Advies presidium

Het presidium adviseert positief
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

Burgemeester H.K. Bouman te Uithuizen voor de periode tot 10 december 2019
ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.
Doelstelling

Voldoen aan hetgeen wordt gesteld in artikel 71 van de gemeentewet: de burgemeester
de gelegenheid bieden een passende woning in de gemeente Noordoostpolder te vinden
en te betrekken. Gedurende maximaal een jaar mag hij, met toestemming van de raad,
buiten de gemeente wonen.
Inleiding

Op 10 december 2018 is de heer H.K. Bouman benoemd tot nieuwe burgemeester van
Noordoostpolder. Volgens artikel 71 lid 1 van de Gemeentewet moet de burgemeester
zijn werkelijke woonplaats in Noordoostpolder hebben. Burgemeester Bouman zal dus zo
spoedig mogelijk in Noordoostpolder gaan wonen. Om de burgemeester de gelegenheid
te geven een woning in Noordoostpolder te vinden en te betrekken heeft de raad de
mogelijkheid de burgemeester ontheffing van dit woonplaatsvereiste te geven.
Argumenten

De gemeenteraad kan op grond van artikel 71 lid 2 Gemeentewet voor ten hoogste één
jaar ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente
te hebben.
Kanttekeningen

1. De ontheffing door de gemeenteraad geldt voor maximaal één jaar. Daarna kan de
raad geen ontheffing meer verlenen. Mocht de burgemeester langer nodig hebben om
naar de gemeente te verhuizen, dan kan de commissaris van de Koning, op grond van
artikel 71 lid 3 Gemeentewet, de ontheffing in bijzondere gevallen tweemaal, telkens
voor de duur van maximaal een jaar, verlengen. Alvorens daartoe over te gaan, hoort hij
de raad.
2. Het is van belang dat de burgemeester zich in geval van calamiteiten snel ter plaatse
kan bevinden. Vanuit zijn huidige woonplaats kan de burgemeester normaal gesproken
binnen een anderhalfuur aanwezig zijn. De locoburgemeester kan uiteraard de
burgemeester vervangen indien dit noodzakelijk is.
Bijlagen

Geen
Het presidium,

R. Wassink
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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van het presidium d.d. 4 december 2018, no. 18.0000998;
gelet op artikel 71 Gemeentewet
BESLUIT:

burgemeester H.K. Bouman te Uithuizen voor de periode tot 10 december 2019
ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 17 december 2018.
De griffier,

