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Geachte heer Plasterk, 

 

Op 2 maart 2017 hebben wij van u het wetvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste 

wethouders en gedeputeerden ontvangen. Wij steunen dit voorstel en uw voornemen om 

inwerkingtreding rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te realiseren.  

 

Wethouders kunnen straks mogelijk langer buiten de gemeente wonen waarin zijn werken. Dat 

komt tegemoet aan onze wens om het stellen van regels omtrent het woonplaatsvereiste van de 

wethouder aan de individuele gemeenteraden over te laten en hen in staat te stellen kwalitatief 

goede bestuurders aan te trekken van buiten de gemeentegrenzen indien daar behoefte aan is. Het 

belang van plaatselijke gebondenheid van de wethouder wordt door individuele raden verschillend 

gewaardeerd. De VNG is akkoord met een verruiming van de ontheffingsmogelijkheid waardoor 

elke gemeenteraad voortaan zelf een afweging kan maken. 

 

Met het wetsvoorstel komt u tegemoet aan de wens van de VNG om meer maatwerk mogelijk te 

maken (differentiatie) en wordt recht gedaan aan het principe van lokale autonomie. Deze opvatting 

wordt ook breed gedeeld in de Tweede Kamer. 

 

De VNG is het tevens eens met uw constatering dat in de praktijk de jaarlijkse verlenging een 

routinematige handeling is waarvan de waarde relatief is. Wij krijgen veel signalen van gemeenten 

waarin het nut en de noodzaak van de huidige wettelijke regeling in twijfel wordt getrokken, juist 

vanwege het rituele karakter daarvan. In de meeste gevallen is de intentie van de gemeenteraad 

om de ontheffing voor langer dan een jaar te verlenen. Bovendien zijn wij met u van mening dat de 

ontheffing van het woonplaatsvereiste niet gekoppeld moet worden aan een jaarlijkse politieke 

beoordeling van de betreffende wethouder wat tot willekeur van leiden.  
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Indien de ontheffing niet wordt verlengd voldoet de wethouder immers niet meer aan de vereisten 

zoals gesteld in artikel 36a Gemeentewet en kan hij formeel niet meer als wethouder functioneren. 

Dergelijke oneigenlijke effecten van de huidige wettelijke regeling zijn volgens de VNG ongewenst. 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op de wenselijke verruiming  van het 

woonplaatsvereiste voor burgemeesters. 

 

Concluderend past het derhalve in het streven naar meer lokale autonomie en meer lokaal 

maatwerk om straks als raad, gedurende de raadsperiode, zelf de duur van de ontheffing te 

bepalen en daaraan wel of geen voorwaarden aan te verbinden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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