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Indiener: Presidium 

Datum:  23 november 2020 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester 

Portefeuille(s):  Algemeen bestuurlijke zaken 

Contactpersoon:  A. van der Lugt 

Tel.nr.: 5909 E-mailadres: a.lugt@oudewater.nl 

 

Onderwerp: Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester De Vries 

 

 
 
De raad besluit: 
 
Burgemeester D.C. de Vries met ingang van 16 november 2020 voor de duur van één jaar ontheffing 
te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente Oudewater te hebben. 
 
 

Inleiding:  

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 oktober 2020 is bekend gemaakt dat door de raad is 
besloten om de heer drs. D.C. de Vries voor te dragen als de nieuwe burgemeester van de 
gemeente Oudewater. Bij Koninklijk Besluit van 6 november 2020 is besloten om de heer De Vries 
met ingang van 16 november 2020 te benoemen als burgemeester van de gemeente Oudewater. 
Op deze dag vond tevens de installatie van de heer De Vries plaats. 
 
In artikel 71, eerste lid, van de Gemeentewet wordt bepaald dat de burgemeester zijn werkelijke 
woonplaats in de gemeente heeft. De heer De Vries heeft op 16 november nog niet zijn werkelijke 
woonplaats in de gemeente Oudewater. 
 
De wetgever heeft, om in dit soort situaties te voorzien, de mogelijkheid opengesteld voor de 
gemeenteraad om voor ten hoogste één jaar ontheffing te verlenen van de verplichting om de 
werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben. Het tweede lid van artikel 71 van de 
Gemeenterwet voorziet hierin. 
 
In dit raadsvoorstel wordt u voorgesteld om de heer De Vries de bovengenoemde ontheffing te 
verlenen. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 
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Artikel 71 van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Door het verlenen van de ontheffing van het woonplaatsvereiste wordt voor de heer De Vries een 
soepele overgang naar de nieuwe werk- en woonomgeving mogelijk gemaakt.  

Argumenten: 

De gemeenteraad van Oudewater acht het van groot belang dat de nieuwe burgemeester zo snel in 
Oudewater komt wonen. De heer De Vries heeft ook aangegeven dat het zijn streven is om zo snel 
mogelijk in Oudewater te komen wonen. 
 
Om de heer De Vries de mogelijkheid te geven een geschikte woning te vinden en de overgang 
soepel te laten verlopen, heeft de wetgever bepaald dat de raad mag besluiten om de nieuwe 
burgemeester voor maximaal een jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. Dit 
raadsvoorstel voorziet hierin. 

Kanttekeningen: 

De gemeenteraad kan voor ten hoogste een jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste verlenen. 
Anders dan bij wethouders, kan door de gemeenteraad niet ieder jaar worden besloten om de 
ontheffing voor de burgemeester met een extra jaar te verlengen. 
 

In bijzondere gevallen kan de commissaris van de Koning twee keer, telkens van de duur van een 
jaar, de ontheffing verlengen (zie lid 3 van artikel 71 van de Gemeentewet). 

Financiën: 

Gedurende de periode dat de burgemeester nog niet in Oudewater woont, kan op basis van artikel 
3.2.7 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers aanspraak worden gemaakt op 
een vergoeding voor tijdelijke huisvesting en een vergoeding voor reiskosten naar de woning waar 
hij ten tijde van de benoeming woonde. 

Uitvoering: 

De ontheffing geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 november 2020. 

Communicatie: 

Niet van toepassing. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing. 

Bijlagen: 

- Concept raadsbesluit. 

<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:  Het presidium 
 
De griffier, De plv. voorzitter, 
 

 

mr. A. van der Lugt drs. J.J. de Vor – van de Bunt 
 


