Motie
Onderwerp: forensenvergoeding en verhuisplicht Burgemeesters
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 25 februari 2015,
Overwegende dat:
• de verhuisplicht van de Burgemeester een zich herhalend probleem is;
• momenteel in veel andere gemeentes een vergelijkbaar probleem speelt als in
Weert wat betreft de verhuisplicht van de Burgemeester;
• de omstandigheden voor wat betreft bereikbaarheid heden ten dage beduidend
anders zijn dan ten tijde van het instellen van de verhuisplicht;
• daarmee de relatie tussen het functioneren en de verhuisplicht achterhaald is;
• het rigide hanteren van de verhuisplicht leidt tot hoge kosten voor hetzij het
individu hetzij de gemeente;
• door de huidige regeling evenals de aanpassingen die nu behandeld worden, er
voor de gemeente onvoldoende mogelijkheden zijn om gezien de huidige
omstandigheden, flexibel met de verhuisplicht om te kunnen gaan;
• het uiteindelijk een verantwoordelijkheid is die binnen de gemeente invulling
gegeven moet worden;
• de verhuisplicht momenteel in tal van gemeenten niet nageleefd wordt of kan
worden;
• deze regeling aangepast zou moeten worden waardoor de gemeentebesturen
voldoende ruimte geboden wordt met betrekking tot de wijze waarop de
verhuisverplichting onder bepaalde door de raad goed te keuren omstandigheden,
opgeschort kan worden;
• het aan de gemeenten aan mogelijkheden ontbreekt om in overleg met de raad te
bezien op welke wijze om te gaan met de verhuisplicht;
• het handhaven van de regeling daardoor tot verantwoordelijkheid van de raad
wordt gemaakt;
• deze gang van zaken blijk heeft gegeven niet in de praktijk te werken;
• de raad niet meer beperkt wil worden door deze regeling;
Draagt het college op:
In contact te treden met de VNG, als belangenbehartiger van gemeentes, om te komen
tot een inhoudelijke aanpassing (niet alleen een aanpassing van termijnen) van de
huidige regeling waarbij Burgemeesters worden verplicht te verhuizen, waarbij de
bovenstaande aspecten (het geven van voldoende ruimte met betrekking tot de
verplichting en de handhaving van de regeling) betrokken dienen te worden,
en gaat over tot de orde van de dag,
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