RAADSVOORSTEL

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Datum aanmaak

15 maart 2012

Onderwerp

verlenen ontheffing van vereiste van ingezetenschap van
mevrouw De Groot

Programma en
portefeuillehouder

Bestuur en Organisatie

Raadsvergadering

27 maart 2012

Onderwerp

Verlenging ontheffing van vereiste van ingezetenschap
van mevrouw De Groot voor de duur van één jaar

Gevraagde beslissing

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel
om de aan mevrouw J.M.E. de Groot, wonende te
Wormerveer, in haar hoedanigheid als wethouder van de
gemeente Wormerland, verleende ontheffing als bedoeld
in artikel 36 a van de gemeentewet voor het vereiste van
ingezetenschap, te verlengen voor de periode van één
jaar, tot 27 april 2013.

Bevoegdheid

De raad is bevoegd op grond van artikel 36 gemeentenwet

Inleiding en probleemstelling

Mevrouw De Groot was op de datum van de benoeming
tot wethouder van de gemeente Wormerland geen
ingezetene. De raad heeft ingestemd met het verlenen van
ontheffing van het vereiste van ingezetenschap. Deze
ontheffing is steeds verleend voor de periode van één jaar.
In de brief van 14 maart jl. heeft mevrouw De Groot
verzocht om de verleende ontheffing te verlengen voor de
periode van één jaar.

Oplossing

Door het verlengen van deze ontheffing voldoet mevrouw
De Groot aan de vereisten van het wethouderschap die op
grond van artikel 36 worden gesteld.

Meetbare
doelstellingen/output
Beslag op middelen
Evaluatie

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter
inzage.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de griffier,
de burgemeester,
I.P. Vrolijk
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
Gelezen de brief van mevrouw J.M.E. de Groot,
b e s l u i t:
de aan mevrouw J.M.E. de Groot, wonende te Wormerveer, in haar hoedanigheid als
wethouder van de gemeente Wormerland, verleende ontheffing als bedoeld in artikel 36a
van de gemeentewet voor het vereiste van ingezetenschap van een wethouder, te verlengen
voor de periode van één jaar, tot 27 april 2013.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 27 maart 2012
de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

