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besluit:
de ontheffing, verleend aan wethouder N.F. Mulder, van het vereiste van het 
ingezetenschap voor wethouders, te verlengen voor de duur van een jaar (tot 31 
mei 2022). 

SAMENVATTING
De raad is bevoegd ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap 
van de gemeente Heemstede (woonplaatsvereiste) voor wethouders, telkens voor 
de duur van één jaar. De ontheffing van het woonplaatsvereiste aan wethouder 
N.F. Mulder eindigt op 31 mei 2021. De raad wordt verzocht de ontheffing aan 
wethouder N.F. Mulder voor een jaar te verlengen tot 31 mei 2022 ten behoeve 
van haar functie als wethouder.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Artikel 36a Gemeentewet
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2017 Heemstede

ONDERWERP
Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 27 mei 2021

BESLUIT B&W 
N.v.t.
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Woonafstand geen belemmering voor piket
De woonafstand van wethouder N.F. Mulder tot de gemeente Heemstede vormt 
geen beletsel voor het vervullen van de taken van wethouder in het piket van de 
Veiligheidsregio Kennemerland. Tijdens dienst kan zij binnen de gestelde tijden 
aanwezig zijn.

Huidige woonafstand is geen belemmering voor binding met Heemstede 
Achterliggende gedachte van de eis van ingezetenschap is dat een wethouder 
voldoende voeling en binding heeft met de plaatselijke bevolking en situatie om 
haar werk goed te kunnen doen. Wethouder N.F. Mulder is met haar gezin 
woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer op een afstand van 4 kilometer van 
de grens van de gemeente Heemstede en op circa 5,5 kilometer van het 
gemeentehuis. Zij wil voorlopig op haar huidige adres in Haarlemmermeer blijven 
wonen. Het wonen in Haarlemmermeer vormt geen belemmering voor het volledig 
en volwaardig uitoefenen van het ambt van wethouder binnen de gemeente 
Heemstede.

Bij verhuizing naar Heemstede heeft de wethouder recht op een vergoeding van de 
verhuiskosten op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers

MOTIVERING
De raad is bevoegd ontheffing te verlenen voor de duur van één jaar 
Voor het wethouderschap is vereist dat men ingezetene is van de gemeente. De 
Gemeentewet biedt de mogelijkheid wethouders ontheffing te verlenen van het 
ingezetenschap, waardoor de raad meer mogelijkheden heeft om te komen tot een 
adequate invulling van het wethouderschap. De gezinssituatie van wethouder N.F. 
Mulder staat op dit moment en naar verwachting ook de komende jaren een 
verhuizing in de weg. De raad kan voor de duur van één jaar ontheffing verlenen 
van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan telkens met een periode 
van maximaal een jaar worden verlengd (artikel 36a, tweede lid, van de 
Gemeentewet).

AANLEIDING
De raad heeft tijdens haar vergadering op 29 mei 2019 aan mevrouw N.F. Mulder 
ontheffing verleend van het ingezetenschap voor wethouders voor de duur van één 
jaar (tot 31 mei 2020). Er is niets gewijzigd in de omstandigheden zoals die op dat 
moment geldig waren. Daarnaast is er geen wettelijke mogelijkheid om de 
ontheffing voor een langere periode te verlenen. Daarom wordt de raad verzocht 
de ontheffing te verlengen voor de periode van een jaar.

PLANNING/UITVOERING
De ontheffing van het woonplaatsvereiste liep tot 31 mei 2021 en wordt nu 
verlengd met de duur van één jaar tot 31 mei 2022.

Raadsbesluit
Raadsvergadering: 27 mei 2021

FINANCIËN
Wethouders hebben recht op een vergoeding van woon-werkverkeer. De afstand 
woon-werk verkeer naar Haarlemmermeer per auto (snelste route) bedraagt 10,8 
km.


