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Onderwerp
Woonplaatsontheffing voor burgemeester Vlecken.
Voorstel
Voor de periode tot 25 mei 2022 aan mr. R.J.H. Vlecken, burgemeester van de gemeente
Weert, ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.
Inleiding
Per 25 mei 2021 is de heer mr. R.J.H. Vlecken benoemd tot burgemeester van de
gemeente Weert. Hij is momenteel woonachtig in Landgraaf.
Beoogd effect/doel
Op grond van artikel 71 lid 1 van de Gemeentewet heeft de burgemeester zijn werkelijke
woonplaats in de gemeente. Ingevolge artikel 71 lid 2 van de Gemeentewet kan de raad
voor ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke
woonplaats in de gemeente te hebben. Lid 3 van artikel 71 van de Gemeentewet bepaalt
dat de commissaris van de Koning de ontheffing in bijzondere gevallen tweemaal, telkens
voor de duur van maximaal een jaar, kan verlengen. Alvorens daartoe over te gaan, hoort
hij de raad.
Argumenten
Burgemeester Vlecken heeft bij brief van 15 juni 2021 aan de raad gemotiveerd verzocht
om hem voor een jaar een woonplaatsontheffing te verlenen. Een ontheffing is nodig voor
de periode tussen de verkoop van de huidige woning en de aankoop van een nieuwe
woning. De heer Vlecken heeft de intentie om zo spoedig mogelijk in Weert te komen
wonen, maar zal tot dat moment heen en weer reizen tussen Landgraaf en Weert. Dit zal
zijn functioneren als burgemeester niet belemmeren. Indien de omstandigheden daarom
vragen zal hij overnachten in Weert.
Kanttekeningen en risico’s
Geen.
Financiële gevolgen
Ingevolge artikel 3.2.7. lid 2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers heeft de burgemeester, voor de duur dat hij zijn werkelijke woonplaats nog
niet in de gemeente heeft, ten laste van de gemeente aanspraak op:
a. een vergoeding van de kosten voor tijdelijke huisvesting, en
b. een vergoeding van de reiskosten naar de woning waar hij ten tijde van de benoeming
woonde.
De Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers geeft in de artikelen 3.3 en 3.6
nadere regels voor de toepassing van het Rechtspositiebesluit.
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De vergoeding voor tijdelijke huisvesting bedraagt per maand het bedrag van de
gemaakte kosten voor tijdelijke huisvesting, doch ten hoogste 18% van de bezoldiging
van de burgemeester.
De reiskosten woon-werk-verkeer worden voor één bezoek per week aan de woning waar
de burgemeester of de wethouder ten tijde van de benoeming woonde vergoed op grond
van de kosten van openbaar vervoer of bij gebruik van de eigen auto het maximumbedrag
dat door een werkgever onbelast per afgelegde kilometer aan de werknemer kan worden
verstrekt.
Artikel 3.2.7. lid 3 van genoemd Rechtspositiebesluit bepaalt dat, indien de burgemeester
in verband met zijn benoeming is verhuisd, op zijn nieuwe adres is ingeschreven in de
basisregistratie personen en zijn verhuizing leidt tot dubbele woonlasten, hij gedurende
ten hoogste drie jaar na zijn benoeming aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de
kosten van die dubbele woonlasten.
Voor de reis- en pensionkosten die burgemeester Vlecken noodzakelijkerwijs maakt zal in
de tweede tussenrapportage de begroting worden bijgesteld. Een inschatting van de
hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal dagen woon-werkverkeer en
overnachtingen in Weert en is daarom moeilijk te geven.
Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
Communicatie/participatie
Niet van toepassing.
Advies raadscommissie
P.M.
Bijlagen
Brief d.d. 15 juni 2021 van burgemeester Vlecken met verzoek om woonplaatsontheffing.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Het fractievoorzittersoverleg,

Pagina 2

FVO
Nummer raadsvoorstel: DJ-1379731

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 16 juni 2021,

besluit:

Voor de periode tot 25 mei 2022 aan mr. R.J.H. Vlecken, burgemeester van de gemeente
Weert, ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2021.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

R.J.H. Vlecken

