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Voorgesteld besluit:

1. Aan wethouder A. Kraijo ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen  vanaf 15 mei 
2021 tot en met 14 mei 2022.

Inleiding
Op grond van artikel 36a van de Gemeentewet gelden voor het wethouderschap de vereisten voor het 
lidmaatschap van de raad, bedoeld in artikel 10 van de Gemeentewet. Daaronder valt dus ook dat een 
wethouder ingezetene zou moeten zijn van de gemeente. Hiervan kan de raad ontheffing verlenen, op 
basis van het bepaalde in artikel 36a, lid 2: "De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing 
verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met 
een periode van maximaal een jaar, worden verlengd". 

In de raadsvergadering van 17 december 2019 besloot u om wethouder Kraijo ontheffing van de 
woonplaatsvereiste te verlenen tot 15 mei 2021. Deze termijn is inmiddels afgelopen en uw raad wordt 
gevraagd om opnieuw ontheffing van het ingezetenschap te verlenen. 

Beoogd effect
Voldoen aan artikel 36a van de Gemeentewet.

Argumenten
1. Wethouder Kraijo heeft laten zien over het vermogen tot verbinding met gemeente en 
inwoners te beschikken; 
In de achter ons liggende periode van wethouderschap heeft de wethouder een onvoorwaardelijke en 
integere inzet voor de belangen van Alblasserdam getoond. Op de posities waarin hij sinds zijn 
wethouderschap het belang van Alblasserdam vertegenwoordigt maakt hij zich sterk om voldoende 
binding en voeling met de gemeenschap van Alblasserdam te creëren. Het college onderschrijft dan 
ook het vermogen van de wethouder  tot verbinding met de gemeente en haar inwoners zonder zelf 
inwoner te zijn van onze gemeente.

2. Hiermee wordt bestuurlijke continuïteit gewaarborgd;
Voor de resterende raadsperiode is de inzet en ervaring van de heer Kraijo als wethouder een goede 
borging voor de bestuurlijke continuïteit in Alblasserdam. 

Kanttekeningen
1. Er is nu geen wethouder die in Alblasserdam woont; 
Een herhaalde verlenging van de ontheffing zou van invloed kunnen zijn op het imago van de 
gemeente. Gelet op de betrokkenheid van wethouder Kraijo bij de Alblasserdamse samenleving en 
zijn veelvuldige contacten met inwoners menen wij dat het risico hierop beperkt zal zijn. 

 



Financiële informatie
Met de financiële consequenties is rekening gehouden. 

Uitvoering
Het raadsbesluit wordt toegezonden aan de wethouder en gepubliceerd op de gemeentepagina in De 
Klaroen en op de website. 

Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in De Klaroen en op de 
website. 

Eerdere besluitvorming
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