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Onderwerp

Voorstel ontheffing ingezetenschap wethouders, mevrouw S. De Roy van Zuidewijn en 
de heer H. Wijkhuisen.

De raad van de gemeente Bloemendaal;

besluit:

In te stemmen met de gevraagde ontheffing van het vereiste ingezetenschap van wethouders, 
Mevrouw S. De Roy van Zuidewijn en de heer H. Wijkhuisen voor de duur van 1 jaar.

:en voortduren tot 7 juni 2023.De (voortgezette) ontheffing in te laten gaan op 7 juni 2022 en

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 2 juni 2022

voorzitter

, griffier

Ĩįu akkoord.
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Vooraesteld besluit

In te stemmen met de gevraagde ontheffing van het vereiste ingezetenschap van wethouders, 
mevrouw S. De Roy van Zuidewijn en de heer H. Wijkhuisen voor de duur van 1 jaar.

De (voortgezette) ontheffing in te laten gaan op 7 juni 2022 en te laten voortduren tot 7 juni 2023.

Aanleiding en beoogd effect

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 7 juni 2018 aan wethouders, 
mevrouw S. De Roy van Zuidewijn en de heer H. Wijkhuisen ontheffing verleend van het vereiste om 
woonachtig te zijn in Bloemendaal voor de periode van 1 jaar, dat wil zeggen tot 7 juni 2019. In de 
raadsvergadering van 22 mei 2019 is dit verlengd tot 7 juni 2020. In de raadvergadering van 28 mei 2020 is 
dit verlengd tot 7 juni 2021. In de raad van 3 juni 2021 is het voor het laatst verlengd tot 7 juni 2022.

De raad moet opnieuw een besluit nemen over het verzoek tot ontheffing van wethouders, 
mevrouw S. De Roy van Zuidewijn en heer H. Wijkhuisen.

Gedachtegang

Grondslag voor deze ontheffing is artikel 36a, lid 1 van de Gemeentewet waarin staat dat men ingezetene 
van de gemeente moet zijn. Artikel 36a, lid 2 geeft de raad de mogelijkheid om voor de duur van ten 
hoogste één jaar ontheffing van dit vereiste te verlenen.

Beide wethouders wonen dusdanig dichtbij Bloemendaal dat de reisafstand geen belemmering vormt voor 
het functioneren als wethouder van de gemeente Bloemendaal. Daarbij is het erg lastig om in Bloemendaal 
een woning te vinden.

Communicatie

Het besluit van de gemeenteraad op het RIS en de gemeentelijke website plaatsen.


