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Gevraagde beslissing(en)
Aan de heer A.G.W. Jongenelen, wethouder, op grond van artikel 36a van de Gemeentewet ontheffing
van het woonplaatsvereiste te verlenen:
1. voor de periode vanaf 8 mei 2020 tot 8 mei 2021;
2. vanaf 8 mei 2021 tot en met 31 december 2021.
Inleiding
Bij het aantreden van het huidige college in de raadsvergadering van 8 mei 2018 is door uw raad aan
de heer A.G.W. Jongenelen op diens verzoek ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste, als
bedoeld in artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet.
Op diens verzoek heeft uw raad op 7 mei 2019 ingestemd met de verlenging van deze ontheffing voor
de duur van 1 jaar, dus tot uiterlijk 7 mei 2020.
De heer Jongenelen woont in Heerhugowaard en heeft bij 2 brieven van 31 maart 2021 om verlenging
van de ontheffing gevraagd.
Omdat het hem tot zijn spijt ontschoten is om in 2020 een nieuw verzoek om ontheffing in te dienen,
doet hij in de ene brief het formele verzoek om met terugwerkende kracht vanaf 8 mei 2021 ontheffing
te krijgen en daarmee formeel de omissie te herstellen en verzoekt hij in de andere brief om ontheffing
tot het eind van dit jaar. Vanwege het ontstaan van de nieuwe gemeente Dijk en Waard per 1 januari
2022 is de ontheffing niet langer nodig.
Wij verwijzen naar de betreffende 2 brieven, die voor u ter inzage liggen.
Wij stellen u voor zijn verzoeken in te willigen en aan wethouder Jongenelen beide ontheffingen te
verlenen.
Beoogd resultaat
Met betrekking tot wethouder Jongenelen voldoen aan het gestelde in de Gemeentewet ten aanzien
van het woonplaatsvereiste van wethouders.
Argumenten
1.1.
1.2.

De redenen liggen in omstandigheden van persoonlijke aard. Deze zijn onveranderd
Ontheffing is krachtens de Gemeentewet mogelijk, echter telkens voor slechts maximaal
1 jaar.

Kanttekeningen
1.1.

Uitgangspunt van artikel 36a Gemeentewet is dat de wethouder ingezetene is.
Het achterliggende idee is dat wethouders in hun gemeente woonachtig zijn om zodoende
voeling te hebben met de lokale gemeenschap. Het niet zijn van ingezetene staat een
functioneren als wethouder op die wijze niet persé in de weg.

Communicatie
Het raadsbesluit wordt schriftelijk aan de heer Jongenelen kenbaar gemaakt.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
Juridisch
De ontheffingen kunnen op grond van artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet, voor de duur van
maximaal 1 jaar verleend worden.
Vervolgstappen
Niet van toepassing.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
Twee verzoeken van de heer Jongenelen van 31 maart 2021.
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 6 april 2021, nummer 29;
b e s l u i t:
aan de heer A.G.W. Jongenelen, wethouder, op grond van artikel 36a van de Gemeentewet ontheffing
van het woonplaatsvereiste te verlenen:
1. voor de periode vanaf 8 mei 2020 tot 8 mei 2021;
2. vanaf 8 mei 2021 tot en met 31 december 2021.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april 2021.
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