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 2021 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 25 november 2021 

     

Onderwerp: Ontheffing van het vereiste van 

ingezetenschap wethouder Van 

Woudenberg 

 Aan de raad.  

 

 

*Z03BC913C6B* 
Beslispunten 

- De heer D.B. van Woudenberg met ingang van 13 januari 2022, ontheffing te verlenen van het 
vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp voor de duur van de huidige 
raadsperiode. 

 

1 SAMENVATTING  

Conform het bepaalde in artikel 36a van de Gemeentewet gelden voor het wethouderschap de 
vereisten voor het lidmaatschap van de raad, bedoeld in artikel 10 van de Gemeentewet. In artikel 
36a lid 2 is opgenomen dat de raad voor de duur van een jaar ontheffing kan verlenen van het 
vereiste van ingezetenschap en deze ontheffing telkens met een periode van maximaal een jaar 
kan verlengen. Voorgesteld wordt om de ontheffing van vereiste van ingezetenschap van 
wethouder Van Woudenberg te verlenen met ingang van 13 januari 2022. 
 

2 Inleiding 

Op grond van artikel 36a, tweede lid van de Gemeentewet is de raad bevoegd om voor de duur 
van een jaar een wethouder ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap en deze 
telkens met een periode van maximaal een jaar te verlengen. 
 

3 Beoogd effect 

De ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Leiderdorp voor wethouder 
Van Woudenberg. 
 

4 Argumenten 

Aan de raad is bij de Wet dualisering gemeentebestuur de bevoegdheid toegekend de wethouder 
van buiten de gemeente voor de duur van één jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste te 
verlenen. Deze bevoegdheid is vastgelegd in artikel 36a tweede lid van de Gemeentewet. De 
gemeenteraad kan besluiten de ontheffing telkens voor een periode van maximaal één jaar 
verlengen. 
 
Voorgesteld wordt om wethouder Van Woudenberg ontheffing te verlenen voor de duur van één 
jaar vanaf 13 januari 2022. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t.  
6 Duurzaamheid  

N.v.t. 
 

7 Financiën 

N.v.t.  
 

8 Communicatie  

De ontheffing van de woonplaatsvereiste wordt openbaar gemaakt door middel van openbare 
beraadslaging en via de vrij te raadplegen stukken op de raadsinformatiesysteem. 
 

9 Evaluatie 

N.v.t. 
 

 

de griffier,  
 
 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen  
 


