
 

Raadsvoorstel 
 

 

Onderwerp     Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester    

Steller/telnr.  Meijer/ 7726    Bijlagen 0 

   

Classificatie   Openbaar     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  n.v.t.  Raadscommissie   n.v.t. 

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

de burgemeester, de heer K.F. Schuiling, op grond van artikel 71, lid 2, van de Gemeentewet tot 29 
september 2020 ontheffing te verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente 
Groningen te hebben 
  

 

 

 Samenvatting     

Per 30 september 2019 is de heer K.F. Schuiling burgemeester van de gemeente Groningen. Op grond van 
artikel 71, lid 1, van de Gemeentewet dient hij dan zijn werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben. 
De gemeenteraad kan voor ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van deze verplichting. De heer 
Schuiling heeft om deze ontheffing verzocht.  

B&W-besluit d.d.:  
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Aanleiding en doel    

De heer Schuiling is per 30 september 2019 burgemeester van Groningen, maar heeft aangegeven dan nog 
niet zijn werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben. Daarom heeft hij de gemeenteraad verzocht 
gebruik te maken van zijn bevoegdheid om hem gedurende een jaar ontheffing te verlenen van de 
verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente Groningen te hebben. 
 
Kader     

Gemeentewet artikel 71 

 
Argumenten en afwegingen     

Het is niet reëel te verwachten dat de heer Schuiling nu al een permanente woning heeft in zijn nieuwe 
gemeente. De gemeenteraad wordt voorgesteld hem het komende jaar de tijd te geven om zich in de 
gemeente Groningen te vestigen. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

n.v.t. 
 
Financiële consequenties     

n.v.t. 
 
Overige consequenties     

n.v.t. 
 
Vervolg     

Mocht het de heer Schuiling na een jaar nog niet gelukt zijn zich permanent in Groningen te vestigen, dan 
kan de Commissaris van de Koning op grond van Gemeentewet artikel 71, lid 3, "de ontheffing in bijzondere 
gevallen tweemaal, telkens voor de duur van maximaal een jaar, verlengen. Alvorens daartoe over te gaan, 
hoort hij de raad." 

 
Lange Termijn Agenda     

n.v.t. 
 
 
 
 


