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Ontheffing ingezetenschap wethouder Lont 

 

 
 
   
 
Inleiding 
Op 19 mei 2022 is de heer B.C. Lont geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Oudewater. De wethouder is niet 
woonachtig in Oudewater, waardoor bij de installatie conform artikel 36a van de Gemeentewet voor de duur van een jaar 
ontheffing is verleend van het ingezetenschap. 
 
Aangezien de raadsvergadering van 20 april 2023 de laatste raadsvergadering is waarbij de gemeenteraad een besluit 
kan nemen over verlenging van ontheffing van het ingezetenschap voor wethouder B.C. Lont voordat de ontheffing 
verloopt, ligt dit raadsvoorstel nu voor. 
 
   
 
De raad besluit 
ontheffing van ingezetenschap te verlenen aan wethouder B.C. Lont, voor de periode van een jaar, met ingang van 19 
mei 2023. 
 
   
 
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving 
Artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet. 
 
   
 
Beoogd effect 
Door middel van dit raadsvoorstel wordt ontheffing van het ingezetenschap van wethouder B.C. Lont formeel gezien op 
een juiste wijze geregeld. 
 
   
 
Argumenten 
Artikel 36a, tweede lid, van de Gemeentewet biedt de mogelijkheid om voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen 
van het vereiste van ingezetenschap. Deze ontheffing kan, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden 
verlengd. Zolang de wethouder geen ingezetene is van de gemeente Oudewater kan hij zonder deze ontheffing geen 
wethouder zijn van de gemeente Oudewater. 
 
   
 
Kanttekeningen 



1. Het aantal fte van de wethouder (0,60) dat is vastgesteld op 19 mei 2022 blijft met dit raadsvoorstel in stand. Dit 
raadsvoorstel ziet immers alleen op het ingezetenschap. 

   

2. Op 19 mei 2022 is de heer W.J.P. Kok geïnstalleerd als wethouder. Gezien het feit dat hij woonachtig is in 
Oudewater, is hij niet betrokken in dit raadsvoorstel. 

   

3. Op 24 november 2022 is de heer I.A.M. ten Hage geïnstalleerd als wethouder. De ontheffing van 
ingezetenschap voor hem geldt tot 24 november 2023, waardoor ook hij niet betrokken is in dit raadsvoorstel. 

   

4. Indien de gemeenteraad niet akkoord gaat met verlenging van ontheffing van het ingezetenschap van de 
wethouder, eindigt het wethouderschap van wethouder B.C. Lont van rechtswege op 19 mei 2023. 

   

5. In het verleden werd tevens besloten om een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer toe te kennen. Dit 
is inmiddels expliciet geregeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.2.9). Een 
apart besluit hiertoe door de gemeenteraad is dus niet benodigd, aangezien de wethouders van rechtswege al 
recht hebben op de vergoeding. 

 
 
   
 
Financiën 
Het aantal fte blijft gelijk, dus hieraan verandert niets. Ieder jaar vindt wel een indexatie plaats van het wethouderssalaris, 
maar dit wordt landelijk geregeld. Tevens is niet van tevoren precies vast te stellen hoe hoog de reiskosten voor woon-
werkverkeer precies zijn. Dit is afhankelijk van de landelijke regels en het aantal kilometers dat wordt gedeclareerd. 
 
   
 
Uitvoering 
De verlenging van de ontheffing gaat in per 19 mei 2023. 
 
   
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
   
 
Samenhang met eerdere besluitvorming 
Het besluit van 19 mei 2022 tot de benoeming van mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen en de heren W.J.P. Kok en B.C. 
Lont als wethouder en de ontheffing van het ingezetenschap voor mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen en de heer B.C. 
Lont. 
 
   
 
Bijlagen 
 


