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ONDERWERP
Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Per 1 oktober 2011 is de heer A.A.M.M. Heijmans benoemd tot burgemeester van de gemeente
Weert. Hij is momenteel woonachtig in Loosbroek, behorende tot de gemeente Bernheze. Op 14
december 2011 heeft uw raad op grond van artikel 71, tweede lid, van de Gemeentewet de
burgemeester ontheffing verleend voor één jaar van de wettelijke verplichting om de werkelijke
woonplaats in Weert te hebben. De reden voor deze ontheffing was gelegen in het feit dat de
burgemeester zich weliswaar zo spoedig mogelijk in Weert wil vestigen, maar daarvoor eerst zijn
woning in Loosbroek dient te verkopen.
PROBLEEMSTELLING
Vanwege de malaise op de woningmarkt is het de burgemeester nog niet gelukt om zijn woning in
Loosbroek te verkopen. Hij is daarom ook nog niet overgegaan tot aankoop van een woning in
Weert.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Bovenstaande problematiek is in het fractievoorzittersoverleg (FVO) besproken. Het FVO heeft de
voorkeur uitgesproken om, in afwijking van de wettelijke regeling, de raad een voorstel te doen tot
verlenging van de ontheffing. Op die manier kan er in openbaarheid over deze problematiek
worden gesproken en is transparant hoe e.e.a. verloopt.
Artikel 71 van de Gemeentewet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid voor één keer ontheffing
te verlenen van het vereiste om de daadwerkelijke woonplaats in Weert te hebben. Die ontheffing
geldt voor ten hoogste één jaar na de datum van benoeming. Op het niet voldoen aan het
woonplaatsvereiste staat geen sanctie. Dat betekent dat het naleven van deze wettelijke plicht
uiteindelijk een politieke kwestie is.
Het verlengen van de ontheffing betekent dat de burgemeester dagelijks heen en weer zal blijven
reizen tussen zijn woonplaats en Weert. Indien zijn huidige woning op kortere termijn wordt
verkocht dan waarvoor ontheffing wordt verleend, zal hij eerder in Weert komen wonen.
Er bestaat sinds kort een tegemoetkomingsregeling voor dubbele woonlasten van burgemeesters.
Deze houdt in dat de gemeente een vergoeding aan de burgemeester kan verstrekken voor het
bedrag van de huur van een woning, inclusief gas, water en licht, dan wel de hypotheekrente voor
de aanschaf van een woning, met gas, water en licht. Burgemeester Heijmans heeft te kennen
gegeven hiervan geen gebruik te willen maken.
Op grond van de voor burgemeesters geldende rechtspositieregelingen heeft de burgemeester na
één jaar na ingang benoeming geen recht meer op een vergoeding voor woon-werkverkeer. Het is
wel mogelijk om de bruto eindejaarsuitkering om te zetten in een netto reiskostenvergoeding. Dit
is een fiscale regeling die voor iedereen geldt. Besluitvorming door enig bestuursorgaan is niet aan
de orde. Gezien de bijzondere situatie waarin de burgemeester thans verkeert, hij wil graag in
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Weert komen wonen, maar moet eerst zijn huis in Loosbroek verkopen, zal hij van deze fiscale
regeling gebruik maken.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
Niet van toepassing.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL FRACTIEVOORZITTERSOVERLEG
De woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans verlengen met één jaar, tot 1 oktober 2013,
waarbij de burgemeester zich dient in te spannen om alsnog zo spoedig mogelijk te kunnen
voldoen aan het woonplaatsvereiste en hij de raad op de hoogte houdt van zijn inspanningen en de
resultaten daarvan.
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het fractievoorzittersoverleg,
Fractie VVD,
Fractie CDA,
H. Peters
T. Meulen
Fractie SP,
P. Lempens

Fractie D66,
M. Stokbroeks

Fractie Weert Lokaal,
L. Kusters

Fractie PvdA,
F. Kadra
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 1 oktober 2012;

besluit:
De woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans te verlengen met één jaar, tot 1 oktober
2013, waarbij de burgemeester zich dient in te spannen om alsnog zo spoedig mogelijk te kunnen
voldoen aan het woonplaatsvereiste en hij de raad op de hoogte houdt van zijn inspanningen en de
resultaten daarvan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

