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Raadsvoorstel
Waalre, 11 mei 2020
Vergaderdatum

9 juni 2020

Voorstelnummer

2020-37

Zaaknummer
Portefeuillehouder
Naam opsteller
Naam voorstel

Grondslag

raadsbesluit

:49554
: Presidium
Griffier
Voorstel tot het met één jaar verlengen van de aan de heer
A. Uijlenhoet verleende ontheffing van ingezetenschap.
: Artikelen 10 en 36a Gemeentewet.

Voorgesteld besluit:
jaar verleende
ontheffing van ingezetenschap van de gemeente Waalre met één jaar te verlengen
De aan de heer A. Uijlenhoet op 21 mei 2019 voor de duur van één
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Onderwerp
Het verlengen van de verleende ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan de
heer A. Uijlenhoet met één jaar.

Voorstel
De aan de heer A. Uijlenhoet op 21 mei 2019 voor de duur van één jaar verleende
ontheffing van ingezetenschap van de gemeente Waalre met één jaar te verlengen.

Inleiding
Op grond van het bepaalde in de artikelen 10 en 36 a van de Gemeentewet dient een
wethouder ingezetene te zijn van de gemeente. De raad heeft de heer Uijlenhoet op
21 mei 2019 hiervan voor de duur van één jaar ontheffing verleend. De raad kan de
verleende ontheffing, telkens met een periode van één jaar, verlengen.

Beoogd resultaat
De bij de benoeming van de wethouder verleende ontheffing wordt voor de duur van één
jaar verlengd. Hierdoor kan wethouder Uijlenhoet in zijn huidige woonplaats blijven
wonen.

Argumenten
Met het verlengen van de verleende ontheffing wordt tegemoetgekomen aan de wens
van de heer Uijlenhoet om in Rosmalen te blijven wonen. Er zijn geen redenen aan te
wijzen welke zich tegen het verlengen van de verleende ontheffing verzetten.

Kosten en dekking
Aan het voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden

Vervolgprocedure en planning
De wethouders zal per brief van uw besluit op de hoogte worden gebracht. De
vernieuwde ontheffing voor één jaar gaat in per 5 juni 2O2O.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Niet van toepassing.
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Bijlagen ter informatie
Geen

HET PRESIDIUM VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE;

Namens
De gri

W.A. Ernes
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