Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 21 april 2015

Agendanummer

: 8

Portefeuillehouder

: drs. J.F.N. Cornelisse

Afdeling

: Bestuurs- en managementondersteuning

Opsteller

: M.G. (Rinus) Dekker

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste wethouder
P.J. Beers
(16)

Programma

:

Besturen en burgers

Gevraagde beslissing:
Aan de heer P.J. Beers, wethouder, ontheffing van het woonplaatsvereiste verlenen voor de duur van
één jaar tot 21 april 2016

Aanleiding/vraagstelling:
Bij het aantreden van het huidige college in de raadsvergadering van 22 april 2014 is door uw raad
aan de heer P.J. Beers op diens verzoek ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste als bedoeld
in artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet.
De heer Beers woont in de plaats Winkel in de buurgemeente Hollands Kroon.
De heer Beers heeft bij brief van 12 maart 2015 om verlenging van de ontheffing gevraagd. Wij
verwijzen naar die brief, die voor u ter inzage ligt.
Wij stellen u voor zijn verzoek in te willigen en aan hem ontheffing te verlenen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Geen.

Financiële aspecten:
Niet van toepassing.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Verzoek om ontheffing van de heer Beers.

Zuid-Scharwoude, 7 maart 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2015, nummer 16;
gelet op artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet;

besluit:

aan de heer P.J. Beers, wonende te Winkel ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste als
bedoeld in artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet voor de duur van één jaar tot uiterlijk 21 april 2016.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 21 april 2015.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

