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Voorstel:
Burgemeester E. van Lente met ingang van 14 januari 2019 ontheffing te verlenen van het
woonplaatsvereiste voor de duur van één jaar.

Inleiding:
In de openbare raadsvergadering van 18 oktober 2018 is bekend gemaakt dat de raad besloten heeft
mevr. drs. Erica van Lente aan te bevelen aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om voorgedragen te worden voor benoeming als burgemeester van Dalfsen.
Op 23 november 2018 is zij met ingang van 14 januari 2019 bij Koninklijk Besluit benoemd. De
burgemeester is wettelijk verplicht om in de gemeente te wonen waar zij burgemeester is. Op het
moment van installatie zal dat nog niet het geval zijn. Ontheffing is noodzakelijk.
Argumenten:
De raad is bevoegd om ontheffing te verlenen
Op grond van artikel 71, lid 2, van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad de mogelijkheid de
burgemeester ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. De raad kan dit voor maximaal één
jaar doen. Met de ontheffing wordt aan de burgemeester de ruimte gegeven om weloverwogen een
geschikte woning te zoeken.
Mevr. van Lente heeft aangegeven dat zij op korte termijn tijdelijke huisvesting in Dalfsen zal
betrekken. Zij blijft ingeschreven staan in haar huidige woonplaats Groningen totdat zij en haar partner
een geschikte woning binnen de gemeente Dalfsen hebben gevonden.
Alternatieven:
De raad kan besluiten geen ontheffing te verlenen of de duur hiervan in te korten.
Duurzaamheid:
N.v.t.
Financiële dekking:
Gedurende de periode dat de burgemeester nog niet haar werkelijke woonplaats in de gemeente
heeft, kan zij op grond van het Rechtspositiebesluit burgemeesters aanspraak maken op vergoeding
van reis- en verblijfskosten (pensionkostenregeling) tot maximaal 18% van de bezoldiging. Deze
kosten komen ten laste van het programma Bestuur.
Voor de situatie dat mevrouw Van Lente zich inschrijft in Dalfsen en haar huidige woning in de
verkoop heeft, bestaat de mogelijkheid van een vergoeding voor dubbele woonlasten (max. 18% netto
van de bezoldiging tot uiterlijk drie jaar na benoeming). Het college van B&W is verantwoordelijk voor
de uitvoering van deze regelingen.
Communicatie:
Mw. van Lente wordt schriftelijk geïnformeerd over uw besluit.
Vervolg:
De commissaris van de Koning heeft de bevoegdheid om, na afloop van de door de raad verleende
ontheffing, voor nog één tot maximaal twee jaren ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlengen
indien dit noodzakelijk is. De commissaris maakt geen gebruik van deze bevoegdheid, voordat hij de
raad hierover heeft gehoord.
Bijlagen:
Geen.
Namens het presidium van de gemeenteraad van Dalfsen,
de voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel namens het presidium d.d. 3 december 2018, nummer 875;
gelet op artikel 71, tweede lid, van de Gemeentewet;

besluit:
Burgemeester E. van Lente met ingang van 14 januari 2019 ontheffing te verlenen van het
woonplaatsvereiste voor de duur van één jaar.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
17 december 2018.

De raad voornoemd,
de plv. voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

