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De raadsgriffier 

DATUM  4 oktober 2021 

ONDERWERP  Verlenen ontheffing van het ingezetenschap van Koggenland 

PORTEFEUILLEHOUDER  M. Bonsen-Lemmers 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Algemeen bestuur 

ZAAKNUMMER  ZK21001717 

DOCUMENTNUMMER  21.0011156 

AANLEIDING  Op 2 november 2020 heeft de gemeenteraad van Koggenland de heer J.J.A.S. Houtenbos, 

woonachtig in de gemeente Bergen (Noord-Holland), benoemd als wethouder, waarbij 

door de raad ontheffing verleend is van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente 

Koggenland. Deze ontheffing loopt binnenkort af. De ontheffing kan in bijzondere 

gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd. 

KADER  Op grond van het bepaalde in artikel 36a, lid 2 van de gemeentewet kan de raad 

ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente. De ontheffing 

kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden 

verlengd. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De heer. J.J.A.S. Houtenbos tot 2 november 2022 ontheffing te verlenen van het 

ingezetenschap van Koggenland. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Beoogd wordt te blijven voldoen aan de bepalingen van de Gemeentewet en de huidige 

continuïteit van bestuur te waarborgen. 

 

ONDERBOUWING  De wetgever spreekt dat in bijzondere gevallen de termijn van ontheffing, telkens met een 

periode van maximaal een jaar, verlengd kan worden. Of er sprake is van een bijzondere 

omstandigheid is ter beoordeling aan uw raad. In formele zin bestaat er dus beleidsvrijheid. 

De wetgever geeft geen voorbeelden van wat onder bijzondere omstandigheden moet 

worden verstaan. 

 

De heer Houtenbos is woonachtig in de gemeente Bergen (Noord-Holland). De tussentijdse 

benoeming tot wethouder in 2020 is tot het einde van de huidige raadsperiode 2018 – 

2022. De omstandigheden zijn niet gewijzigd. Het afgelopen jaar is niet gebleken dat dit 

een belemmering voor zijn functioneren als wethouder is geweest. 

FINANCIËN  Omdat de huidige kosten van het bestuur al opgenomen zijn in de begroting, heeft dit 

louter op formele gronden te nemen besluit, geen invloed op de gemeentebegroting. 

 

COMMUNICATIE  Op de reguliere wijze 


