RAADSBESLUIT
ZAAKNUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

2368960

SECTOR

PORT. HOUDER

GRI

Sander Schelberg

ONDERWERP

Aanvraag verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

de heer C.F.M. Bruggink per 12 juni 2019 op grond van artikel 36a lid2, van de Gemeentewet ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet kan de gemeenteraad ontheffing verlenen van het
vereiste dat een wethouder ingezetene moet zijn van de betreffende gemeente. De heer C.F.M. (Claudio)
Bruggink is ingezetene van de gemeente Almelo. De raad heeft kennisgenomen van zijn brief waarin hij
vraagt om verlenging van de ontheffing van het ingezetenschap van Hengelo om in Almelo te blijven wonen.
De raad wordt geadviseerd te besluiten om conform artikel 36a. lid 2, van de Gemeentewet de ontheffing
voor de duur van één jaar te verlengen.
DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

DATUM

De voorzitter

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

RAADSADVIES
ZAAKNUMMER

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

2368960

GRI – Hartendorp

GRI

Sander Schelberg

ONDERWERP

Aanvraag verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet kan de gemeenteraad ontheffing verlenen van het
vereiste dat een wethouder ingezetene moet zijn van de betreffende gemeente. De heer C.F.M. (Claudio)
Bruggink is ingezetene van de gemeente Almelo. De raad heeft kennisgenomen van zijn brief waarin hij
vraagt om verlenging van de ontheffing van het ingezetenschap.
Een eerder besluit is hierover door uw raad genomen op 12 juni 2018 (2228794) als onderdeel bij de
benoeming van de heer Bruggink als wethouder. Het verlengen van de ontheffing geldt voor een periode
van één jaar.
INHOUD VAN HET VOORSTEL

De raad wordt geadviseerd te besluiten om conform artikel 36a lid 2, van de Gemeentewet om de
ontheffing voor de duur van één jaar te verlengen.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

- de heer C.F.M. Bruggink per 12 juni 2019 op grond van artikel 36a, lid2, van de Gemeentewet
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar.

FINANCIËLE ASPECTEN

Niet van toepassing

BIJLAGE(N)

-

Verzoek van wethouder Bruggink om verlenging van de ontheffing van het ingezetenschap

Dit raadsadvies is vastgesteld door de griffie.

