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Onderwerp
Huisvesting burgemeester in Boxtel.

Status
besluitvormend

Voorstel
Voorstel:
a. om het pand Stenen Kamer 9 – 11 gedurende deze bestuursperiode aan te wijzen als ambtswoning voor
b.
c.

de burgemeester;
om het college op te dragen een en ander te regelen en dekking te zoeken binnen de begroting;
om de gemeentelijke bijdrage te laten vervallen op het moment dat de burgemeester zijn huidige woning
in Mill verkoopt.

Inleiding
Burgemeester Frank van Beers is sinds 1 mei 2006 burgemeester van Boxtel. Op basis van de wet dient de
burgemeester in de eigen gemeente te wonen. Tot op heden is het de burgemeester ondanks verwoede
pogingen daartoe, niet gelukt om het huis in Mill te ve rkopen en dus pendelt hij dagelijks heen en weer
tussen Mill en Boxtel. Omdat dit niet langer gewenst is, is in gezamenlijkheid gezocht naar een oplossing
voor dit probleem.
Vanuit uw raad is meermalen aangegeven, dat u het van belang acht, dat de burgemeester in zijn werkgemeente woont. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook vanwege binding en betrokkenheid, en
vanwege de inzet bij allerlei officiële gelegenheden, rampen en calamiteiten. Bovendien gaan wekelijks
kostbare uren verloren aan reistijd. Uren die ook ingezet zouden kunnen worden voor Boxtel. We stellen u de
volgende oplossing voor.
De woonstichting St. Joseph is in het bezit van een woning met voormalige bakkerij aan de Stenen Kamer 911. Deze komt binnenkort vrij en is te huur; de huur bedraagt rond € 1.800,- per maand. Wij stellen u voor om
het pand te huren en gedurende deze bestuursperiode als ambtswoning aan te merken. Het pand wordt dan
vervolgens ter beschikking gesteld aan de burgemeester, waarbij de gebruikelijke Rechtspositieregeling
burgemeesters van toepassing is. Op basis van artikel 35 lid 1 betekent dat, dat op de bezoldiging van de
burgemeester een korting wordt toegepast van 12%, hetgeen overeenkomt met zo’n € 800,- per maand.
Daarnaast vervalt in de nieuwe situatie uiteraard de reiskostenvergoeding van omstreeks € 400,- per maand.
De kosten voor de gemeente zullen worden opgevangen binnen de begroting.
De burgemeester houdt de lasten die verbonden zijn met het huis in Mill, zolang het huis nog niet verkocht is
en dat laat zich niet dwingen. Zodra het huis verkocht is en de burgemeester geen dubbele lasten meer hoeft
te betalen, vervalt de gemeentelijke bijdrage. Wij stellen u voor in te stemmen met het bovenstaande
voorstel. Indien u akkoord bent, gaan wij over tot uitvoering en hopen wij het gezin Van Beers binnenkort echt
in ons midden te hebben.
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Beoogd effect
Het voorstel is er op gericht om de burgemeester en zijn gezin zo spoedig mogelijk in Boxtel te huisvesten.
Argumenten
1.1.
De burgemeester hoort in zijn werkgemeente te wonen.
Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook vanwege binding en betrokkenheid, en vanwege
de inzet bij allerlei officiële gelegenheden, rampen en calamiteiten. Bovendien gaan wekelijks kostbare uren verloren aan reistijd. Uren die ook ingezet zouden kunnen worden voor Boxtel.
1.2.
1.3.

De woning aan de Stenen Kamer is op korte termijn beschikbaar en is geschikt als ambtswoning.
De regeling dient eindig te zijn.
Zowel voor de burgemeester, als voor de gemeente is het van belang, dat deze regeling niet oneindig
doorgaat. De burgemeester is er bij gebaat, dat hij geen dubbele woonlasten heeft. En de gemeente
dient niet oneindig bij te dragen aan deze regeling. Vandaar dat er voor gekozen is om de aanwijzing
van het pand aan de Stenen Kamer als ambtswoning eindig te laten zijn, en wel tot het einde van de-

2.1.
3.1.

ze bestuursperiode. De verwachting is dat het huis in Mill dan wel verkocht zal zijn. Mocht dat niet het
geval zijn, dan kan de nieuwe raad daarover desgewenst een nieuw besluit nemen.
Het college neemt de uitvoering ter hand en zoekt naar dekking van de extra kosten binnen de begroting.
Bij verkoop van de woning in Mill is de gemeentelijke bijdrage niet langer noodzakelijk.
Daarom wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage te schrappen, zodra het huis in Mill verkocht
is.

Kanttekeningen
Geen.
Uitvoering en planning
De raad komt op 4 juli 2008 om 19.30 uur in een extra vergadering bijeen. Zodra de raad akkoord is, neemt
het college de uitvoering ter hand, zodat de burgemeester en zijn gezin direct na de vakantie naar Boxtel
kunnen verhuizen.
Communicatie
Er wordt een persbericht opgesteld. De externe communicatie verloopt via de plaatsvervangend voorzitter
van de raad, de heer W. van de Langenberg.

Boxtel, 2 juli 2008,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL
de secretaris,
de loco-burgemeester,
drs. J.K. Fraanje

A.G.T. van Aert

Pagina 2

Raadsvoorstel

Reg. nr
Ag. nr

:
:

Datum

: 04-07-08

Bijlagen
Geen
Ter inzage
Geen
Contactpersoon
Gemeentesecretaris, J. Fraanje (0411-655252, jfr@boxtel.nl)
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Aanhef
De raad van de gemeente Boxtel;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gehoord het Seniorenconvent;

Besluit
a.
b.
c.

om de Stenen Kamer 9 – 11 gedurende deze bestuursperiode aan te wijzen als ambtswoning voor de
burgemeester;
om het college op te dragen een en ander te regelen en dekking te zoeken binnen de begroting;
om de gemeentelijke bijdrage te laten vervallen op het moment dat de burgemeester zijn huidige woning
in Mill verkoopt.

Aldus vastgesteld in zijn openbare
vergadering van 04-07-08
DE GEMEENTERAAD VAN BOXTEL,
de griffier,
de plaatsvervangend voorzitter,
drs. J Vis

W.A.M. van de Langenberg
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