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 2014 VOORSTELLEN    

Afdeling:   Griffie  Leiderdorp, 14-02-2014 

Onderwerp: Verlenging ontheffing vereiste 

ingezetenschap wethouder Maat 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. De heer L. Maat ontheffing te verlenen van het vereiste ingezetenschap tot het aftreden 
van de wethouders uit het huidige college. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

 Op basis van artikel 36a eerste lid van de Gemeentewet moeten wethouders op de 

 dag dat zij tot wethouder worden benoemd voldoen aan het vereiste van 

 ingezetenschap. Op basis van artikel 36a tweede lid van de Gemeentewet kan de 

 raad voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van 

 ingezetenschap. Daarna kan de ontheffing in bijzondere gevallen verlengd worden, 

 maar telkens voor maximaal een jaar. 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart as. is de verlenging van 

de ontheffing nu nodig tot het aftreden van de wethouders uit het huidige college 

(artikel 42 Gemeentewet). 

1.b Voorgeschiedenis 

 De gemeenteraad van Leiderdorp heeft dhr. L. Maat op 19 april 2010 benoemd als 

 wethouder van de gemeente Leiderdorp. Bij zijn benoeming is door de raad een 

 ontheffingsbesluit van het vereiste van ingezetenschap genomen aangezien de heer 

 Maat op dat moment in Voorschoten woonde, in afwachting van de verkoop van zijn 

 huis en met de intentie zich daarna te vestigen in Leiderdorp. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 

 

2 Beoogd effect 

Door de ontheffing te verlengen wordt voorkomen dat er een situatie ontstaat die strijdig is 

met de vereisten die gelden voor het wethouderschap. 
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3 Argumenten 

De raad heeft de heer Maat op 18 maart 2013 ontheffing van het vereiste van 

ingezetenschap verleend voor de duur van een jaar, in afwachting van de verkoop van zijn 

huis. Ondanks pogingen daartoe is het de heer Maat als gevolg van de situatie op de 

woningmarkt tot op heden niet gelukt zijn huis te verkopen 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

n.v.t. 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De salarislasten blijven gelijk. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 

 

 

de griffier,   de burgemeester, 

 

mevrouw J.C. Zantingh  mevrouw L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: n.v.t. 


