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wethouder M.J.P. Sandmann 

Geadviseerd besluit

In te stemmen met verlenging van de ontheffing van de verhuisplicht van de heer Sandmann voor 

een periode van een jaar (van 11 februari 2022 tot uiterlijk 11 februari 2023, afhankelijk of de heer 

Sandmann na de verkiezingen terugkeert in het college).

Toelichting op beslispunten
Conform art. 36a van de Gemeentewet dient een wethouder ingezetene te zijn van de gemeente 

waar hij/zij tot wethouder wordt benoemd. De heer Sandmann woont in Apeldoorn. De raad kan 

voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. Hiertoe heeft 

de raad bij de benoeming in februari 2021 besloten. Deze ontheffing kan ook verlengd worden.

Beoogd effect
De heer Sandmann heeft een ontheffing van de verhuisplicht gehad voor de duur van een jaar. De 

huidige afstand van het woonadres van Sandmann tot het gemeentehuis is te overzien. De raad 

realiseert zich dat het niet wenselijk is de heer Sandmann te verplichten om te zoeken naar een 

nieuwe woning binnen de gemeente Renkum. Omdat de heer Sandmann een ontheffing van de 

verhuisplicht had voor de duur van een jaar (tot 11 februari 2022), maar de resterende 

raadsperiode langer duurt, wordt de ontheffing nu verlengd. 

Kader
De Gemeentewet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid de ontheffing, in bijzondere gevallen, 

telkens met een periode van een jaar te verlengen. 

Argumenten

De heer Sandmann woont op dit moment in Apeldoorn. De raad kan hem voor een periode van een 

jaar ontheffing geven van het vereiste van ingezetenschap. Deze periode kan ook worden verlengd. 

Kanttekeningen
n.v.t.
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Draagvlak
n.v.t.

Aanpak/Uitvoering
Als de raad het besluit neemt, is daarmee de dispensatie een feit en is verder geen actie vereist.

Communicatie
n.v.t.

Financiële consequenties
n.v.t.

Juridische consequenties
n.v.t.

WMO-aspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t.

Alternatieven 
Niet in te stemmen met de tijdelijke ontheffing van de verhuisplicht. Dit betekent dat de heer 

Sandmann tijdelijk onderdak zal moeten zoeken binnen de gemeente Renkum voor de resterende 

raadsperiode. In het Rechtspositiebesluit wethouders zijn vergoedingen opgenomen voor de 

pensionkosten. 
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