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Corsanummer

Aan de Raad,
1.

Onderwerp
Voorstel om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van wethouder
conform artikel 36a lid 2 Gemeentewet.

2.

Voorstel
Ontheffing te verlenen aan de heer A. van de Laar van het vereiste van ingezetenschap

3.

Inleiding
De heer A, van de Laar wordt voorgedragen op 29 mei 2018 om benoemd te worden tot
wethouder van de gemeente Rijswijk.
Volgens de Gemeentewet ( artikel 36a juncto artikel 10) moeten wethouders van de
gemeente ook ingezetene zijn van de gemeente. Van deze plicht kan de gemeenteraad op
grond van artikel 36a, lid 2, Gemeentewet ontheffing verlenen. Deze ontheffing geldt voor
de duur van een jaar, maar kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van
maximaal een jaar worden verlengd.
U wordt voorgesteld om op grond van artikel 36a lid 2 Gemeentewet ontheffing te verlenen
aan de heer Van de Laar van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van een jaar
ingaande 29 mei 2018.

4.

Beoogd effect
Het nemen van dit besluit neemt maakt het mogelijk dat de heer Van de Laar zijn
benoeming tot wethouder aanvaardt.

5.

Argumenten
De heer A. van de Laar is op dit moment nog woonachtig in Den Haag. Hij heeft verklaard
dat hij bezig is een woning te zoeken in Rijswijk.

6.

Kanttekeningen
n.v.t.

7.

Financiën
n.v.t.

8.

Vervolg
n.v.t.

9.

Communicatie
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Raadsvoorstel (vervolg)

Bekendmaking door toezending besluit aan wethouder en via plaatsing op de site van de
gemeente Rijswijk
10.

Bijlagen
n.v.t.

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen
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Raadsbesluit

De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 29 mei 2018
Gelezen het voorstel nr. 18 011
Gelet op artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet

BESLUIT:
op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet aan de heer A. van de Laar ontheffing te
verlenen van hert vereiste van ingezetenschap voor de periode van een jaar ingaande 29 mei 2018.
Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 29 mei
2018

de griffier,

de voorzitter,

J.A. Massaar, bpa

drs. M.J. Bezuijen
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