RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van de gemeenteraad d.d. 4 maart 2021,
nummer 2021/13,
BESLUIT :
Ontheffing ingezetenschap toekomstig wethouder W.Jansen
Bijlage: brief dhr. Jansen dd. 2021.
Korte inhoud
De heer W. Jansen is gevraagd wethouder namens D66 te worden. De heer Jansen is
momenteel woonachtig in Amsterdam. De tijd tot de verkiezingen is nog tot 16 maart 2022.
De verwachting is dan ook nog niet dat er direct een nieuw college is. Mocht de
omstandigheden zo zijn dat dhr. Jansen langer wethouder blijft dan is hij bereid te verhuizen
naar de gemeente Ouder-Amstel
Voorgesteld wordt dhr. Jansen ontheffing te verlenen van het ingezetenschap, zodat hij in
staat is het ambt als wethouder te bewerkstelligen.
Overwegingen
Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet benoemt de gemeenteraad de wethouders.
Artikel 36a lid 1 van de Gemeentewet schrijft voor dat wethouders ingezetene moeten zijn
van de gemeente waar men het wethouderschap uitoefent. Het tweede lid van dit artikel
bepaalt dat de raad van dit vereiste van ingezetenschap, telkens voor de duur van een jaar,
ontheffing kan verlenen.
De heer Jansen woont momenteel in Amsterdam Hierdoor voldoet hij vanaf het moment van
zijn benoeming niet aan het vereiste van ingezetenschap.
In maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Wethouder Jansen heeft,
omwille van de bestuurlijke continuïteit, aangegeven bereid te zijn, zijn periode als
wethouder van de gemeente Ouder- Amstel tot de benoeming van een nieuw college van
B&W, voort te zetten. Dit kan echter alleen als uw raad hem gedurende deze periode
ontheffing verleent van het vereiste van ingezetenschap.
Ik stel u voor het verzoek van wethouder Jansen om ontheffing van het vereiste van
ingezetenschap te verlenen, in te willigen. Wel teken ik hierbij aan dat u de ontheffing voor
een periode van (maximaal) een jaar kunt verlenen. U kunt deze periode daarna wel
verlengen, hetgeen betekent dat aan u een voorstel zal worden voorgelegd om de ontheffing
te regelen vanaf februari 2022.

Voorstel
Ik stel u voor wethouder Jansen voor de duur van 1 jaar, gerekend vanaf het moment van de
benoeming, ontheffing te verlenen van het ingezetenschap conform artikel 36a lid 2
Gemeentewet.
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