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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   \3. Bestuur\ 
Datum voorstel:   12 januari 2017 
Datum collegevergadering:  17 januari 2017 

Datum raadscommissie:  -- 
Datum raadsvergadering:   26 januari 2017 
Portefeuillehouder:   dhr. Van Erk 

Behandelend ambtenaar:   G. van Lierop 
E-mailadres:   G.vanLierop@hltsamen.nl 
Telefoonnummer:     0252 - 537 297 

 
Agendapunt:  12g 
 

Griffie Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp: Ontheffing vereiste van ingezetenschap voor wethouder 
Verheijen 

 

 

Wij stellen voor 
de heer Verheijen voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap 
 

 

Inleiding 
In de raadsvergadering van 4 februari 2016 heeft u de heer Verheijen voor een periode 
van een jaar ontheffing verleend van het ingezetenschap. Wij stellen u voor de heer 

Verheijen voor een periode van een jaar wederom ontheffing te verlenen. 
  
Bestaand kader/context 

Gemeentewet artikel 36a jo 10 
 
Beoogd effect 

Voldoen aan de eisen van de Gemeentewet. 
 
Argumenten 

1.  De heer Verheijen is door uw raad benoemd als wethouder. Hij heeft aangegeven, 
met het oog op zijn gezinssituatie, in Uithoorn te willen blijven wonen.  

2.  Het feit dat de heer Verheijen niet in Hillegom woont heeft in zijn periode als 

wethouder geen belemmeringen opgeleverd bij het uitoefenen van zijn functie. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Urgentie 

In de raad van februari 2016 heeft u ontheffing verleend voor een periode van een jaar. 
Behandeling in de raad van januari 2017 is dan ook gewenst. 
 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

- Brief van de heer Verheijen d.d. 11 januari 2017 



 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hillegom, 

  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 
 

gelet op het bepaalde in artikel 36a jo 10 van de Gemeentewet,  
 
 

besluit: 
 

- de heer Verheijen voor een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van 

ingezetenschap. 
 
 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 januari 2017. 
 
 

 
 
 

 
de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


