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Onderwerp Tijdelijke ontheffing verlenen woonplaatsvereiste aan burgemeester

Aan de raad,
Onderwerp
Tijdelijke ontheffing verlenen woonplaatsvereiste aan burgemeester.
Gevraagde beslissing
Ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste ex art. 71 lid 2 Gemeentewet aan burgemeester R. van
Bennekom.
Grondslag
Gemeentewet (artikel 71, lid 2).
Relatie met Strategische Agenda
Niet van toepassing.
Inleiding
In artikel 71 van de Gemeentewet is bepaald dat de burgemeester moet wonen in de gemeente waarin hij
of zij benoemd is. De raad kan voor een jaar ontheffing verlenen van de verplichting om werkelijke woonplaats te hebben in de gemeente (artikel 71 lid 2 Gemeentewet) eventueel te verlengen met maximaal 2
jaar door de Commissaris der Koning (CdK). De uitwerking is geregeld in de regeling rechtspositie burgemeesters huisvestingsvoorzieningen en de circulaire huisvestingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders. De formalisering van voorliggende verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste zal
geschieden na instemming door de CdK.
Beoogd effect
De definitieve vestiging van de burgemeester in de gemeente Bunnik binnen een periode van een jaar.
Argumenten
Burgemeester van Bennekom heeft te kennen gegeven dat hij met veel plezier zich komt vestigen in de
gemeente Bunnik. Gelet op zijn gezinssituatie met een schoolgaande dochter heeft hij verzocht om de
verhuizing te kunnen koppelen aan het einde van het lopende schooljaar van zijn nog thuiswonende dochter. Dit betekent dat de burgemeester niet met onmiddellijke ingang, maar binnen een periode van maximaal een jaar zich definitief komt vestigen in de gemeente Bunnik. De burgemeester heeft daartoe ontheffing van het woonplaatsvereiste nodig. De wens van de burgemeester is besproken in het overleg van
de fractievoorzitters.
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Kanttekeningen
Geen.
Kosten, baten en dekking
Niet van toepassing.
Uitvoering
Niet van toepassing.
Bijlagen
Geen.
Ter inzage
--

Odijk, 13 december 2018

de griffier a.i.,
M.A.J.R. Hermans

de plv. voorzitter,
H.J. Hoitink

Nummer: XXXXX

De raad van de gemeente Bunnik

gelezen het voorstel van de griffier a.i. en de plv. voorzitter van de raad;

besluit:

Ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste ex art. 71 lid 2 Gemeentewet aan burgemeester R. van Bennekom.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2018.

De raad voornoemd,

de griffier a.i.

de plv. voorzitter

