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Op 23 september 2020 is mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers geïnstalleerd als
burgemeester van Koggenland. Haar huidige woonplaats is Hillegom. De Gemeentewet
stelt dat de burgemeester binnen een jaar na de datum van de installatie in de gemeente
woonachtig moet zijn. Burgemeester Bonsen-Lemmers heeft het voornemen om binnen
afzienbare tijd in Koggenland te komen wonen reeds aan uw raad kenbaar gemaakt.
Zolang zij nog niet in de gemeente staat ingeschreven, moet de gemeenteraad haar
ontheffing verlenen van woonplaatsvereiste.
Art 71 Gemeentewet (ontheffing woonplaatsvereiste).
1.

Burgemeester mw. mr. M.M. Bonsen-Lemmers voor de maximaal mogelijke duur
van één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste, waardoor zij
uiterlijk op 23 september 2021 haar werkelijke woonplaats in de gemeente
Koggenland moet hebben.

Met dit besluit wordt een soepele overgang naar de nieuwe werk- en woonomgeving
mogelijk gemaakt.

Dat een burgemeester snel in de gemeente moet komen wonen, wordt als belangrijk
ervaren. Dat is ook vastgelegd in de Gemeentewet. Om de burgemeester de gelegenheid te
geven om een geschikte woning te vinden en de overgang soepel te laten verlopen, heeft
de wetgever bepaald dat de gemeenteraad mag besluiten een nieuwe burgemeester
maximaal één jaar ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.
Door gelijk de maximale ontheffingsduur van één jaar aan betrokkene beschikbaar te
stellen, wordt de ruimte gegeven om weloverwogen een geschikte woning te zoeken en de
overgang voor de meeverhuizende gezinsleden op een zo natuurlijk mogelijk moment te
kunnen laten plaatsvinden.
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Indien blijkt dat de burgemeester op 23 september 2021 nog niet woonachtig en
ingeschreven staat in de gemeente, kan de commissaris van de Koning voor nog twee maal
één jaar ontheffing verlenen. De commissaris van de Koning maakt geen gebruik van deze
bevoegdheid, voordat hij de raad hierover heeft gehoord.
In de periode dat de burgemeester nog niet werkelijk woonachtig en ingeschreven staat in
de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente, kan zij – nadat de gemeenteraad het
besluit omtrent de ontheffing van woonplaatsvereiste heeft genomen- volgens het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Afd.3.2; Par 2. Art. 3.2.7.) aanspraak
maken op:
1. Kosten tijdelijke huisvesting (vh. Pensionkostenvergoeding)
Deze regeling maakt het via een vergoeding (max. 18 % netto van de bruto bezoldiging,
incl. kosten voor energie en water) mogelijk om te bereiken dat de burgemeester in de
gemeente kan verblijven, zolang zij er nog niet woont (met haar echtgenoot). Het hoeft
hierbij niet om een pension te gaan. Het kan ook om vergoeding van de huur van een
woning voor verblijf of de kosten van verblijf voor een aantal dagen per week gaan.
2. Reiskostenvergoeding
In de periode dat de burgemeester nog niet in de gemeente woont, komen reiskosten
tussen woonplaats en verblijfplaats voor vergoeding in aanmerking.
3. Verhuiskosten
Indien de burgemeester bij de benoeming haar werkelijke woonplaats nog niet in de
gemeente heeft, heeft zij ten laste van de gemeente eenmalig aanspraak op een
vergoeding van verhuiskosten bij de verhuizing.
4. Dubbele woonlasten
Indien de burgemeester reeds in Koggeland is ingeschreven, maar haar woning in Hillegom
nog niet heeft verkocht en daardoor dubbele woonlasten heeft, kan zij gedurende ten
hoogste drie jaar na de benoeming aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten
van die dubbele woonlasten.
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P&O wordt verzocht uitvoering te geven aan dit besluit.
Datum: 30 september
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