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Onderwerp: Voorstel tot verlening voor de duur van één jaar van de ontheffing van het vereiste 
van ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman 

Publiekssamenvatting:
Mevrouw H. Keur-Polman is sinds 9 juli 2018 wethouder van de gemeente Den Helder. Bij haar 
benoeming is haar op grond van artikel 36a Gemeentewet ontheffing van het vereiste van ingezetenschap 
verleend voor de duur van één jaar. De raad wordt voorgesteld deze termijn met de voor nu maximale 
duur van één jaar te verlengen. Tot 9 juli 2021.

Geadviseerd besluit
1. Op grond van artikel 36a lid 2 Gemeentewet de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan 
mevrouw H. Keur-Polman voor de duur van één jaar te verlengen



2/4

Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Mevrouw H. Keur-Polman is sinds 9 juli 2018 wethouder van de gemeente Den Helder. Bij 
haar benoeming is haar op grond van artikel 36a Gemeentewet ontheffing van het vereiste van 
ingezetenschap verleend voor de duur van één jaar. Om haar moverende redenen, die uiteen 
zijn gezet in haar verzoek van 4 juli 2018, wordt de gemeenteraad voorgesteld de termijn met 
de voor nu maximale duur van één jaar te verlengen.

Doelen en resultaten
Met de verlenging kan mevrouw Keur-Polman het wethouderschap continueren.

Kaders en omstandigheden
Artikel 36a gemeentewet, waarin de mogelijkheid voor de raad wordt beschreven om de 
ontheffing met een periode van maximaal een jaar te verlengen.

Argumenten en alternatieven
De persoonlijke argumenten van mevrouw Keur-Polman zijn verwoord in haar verzoek van 4 
juli 2018.

Bestuurlijke vernieuwing
Op basis van de referendumverordening gemeente Den Helder 2012 leent het voorstel zich 
voor het houden van een referendum, vanwege de omvang van dit voorgenomen besluit is het 
advies geen referendum te houden.

Duurzaamheid
Voor dit voorstel is invulling hiervan niet van toepassing.

Financiële consequenties
Voor dit voorstel is invulling hiervan niet van toepassing.

Uitvoering en planning
Na het besluit zal het wethouderschap van mevrouw Keur-Polman continueren

Communicatie
Niet van toepassing

Den Helder, 9 juni 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2020

Besluit nummer 2020-029786

Onderwerp Voorstel tot verlening voor de duur van één jaar van de ontheffing van 
het vereiste van ingezetenschap aan mevrouw H. Keur-Polman 

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 
juni 2020,

besluit:

1. Op grond van artikel 36a lid 2 Gemeentewet de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan 
mevrouw H. Keur-Polman voor de duur van één jaar te verlengen

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2020


