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Vaststelling tijdsbestedingsnorm wethouders (Gemeentewet art. 36 lid 4) en Ontheffing vereiste 

ingezetenschap (Gemeentewet art. 36a lid 2) 
 
 
Concept raadsbesluit 

De raad besluit 

I. De tijdsbestedingsnorm voor de wethouders, conform Gemeentewet art. 36 lid 4, als 

volgt vast te stellen: de wethouders Van Keulen en Schroor elk op 100%, wethouder 

Visscher op 90% en de wethouders Van der Schaaf, Seton en Istha elk op 80% 

II. De heer D. Istha, wethouder van de gemeente Groningen, voor de duur van een jaar 

ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap, conform Gemeentewet art. 

36a, lid 2 
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(Publieks-)samenvatting 

In het coalitieakkoord 2012-2014 is afgesproken dat de uitbreiding van het aantal wethouders van 

vijf naar zes plaatsvindt (inclusief ondersteuning) binnen de huidige beschikbare formatie. Dat 

betekent onder meer dat niet alle wethouders fulltime worden aangesteld. De coalitiepartners hebben 

de nu voorgestelde tijdsverdeling afgesproken. De Gemeentewet vereist dat de raad de 

tijdsbestedingsnorm per wethouder vastlegt. 

 

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft de heer D. Istha te Amsterdam voorgedragen als 

wethouder van de gemeente Groningen. De Gemeentewet vereist voor het wethouderschap dat men 

ingezetene is van de gemeente. De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van dit 

vereiste (in bijzondere gevallen te verlengen). De fractie van de PvdA heeft voor de heer Istha om 

deze ontheffing verzocht.  

 
Inleiding 

Zie publiekssamenvatting 

 
Beoogd resultaat 

Met de uitbreiding van het aantal wethouders toch (inclusief ondersteuning) binnen de huidige 

beschikbare formatie blijven. 

De benoeming van wethouder Istha rechtsgeldig maken. 

 
Kader 

Gemeentewet artt. 36 en 36a. 

 
Argumenten/afwegingen 

Zie publiekssamenvatting 

 
Maatschappelijk draagvlak/participatie 

n.v.t. 

 
Financiële consequenties 

n.v.t. 

 
Realisering en evaluatie 

Als de heer D. Istha op 31 oktober 2013, zijnde wethouder van de gemeente Groningen, nog altijd 

geen ingezetene is van de gemeente, zal opnieuw een verzoek tot ontheffing moeten worden gedaan. 

 

 


