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S T A T E N V O O R S T E L

 
Datum          : 14 mei 2008  Nummer PS  : PS2008BEM15 
Dienst/sector          : griffie Commissie    : frvzconvent 
Registratienummer : 2008int Portefeuillehouder : Robbertsen  

Titel : ontheffing ingezetenschap gedeputeerde mevr. M.G. Dekker 
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Inleiding 

In uw vergadering 21 mei 2007 heeft u gedeputeerde mevr. M.G. Dekker ingevolge artikel 35b, 2e lid 
van de Provinciewet ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap van de provincie Utrecht 
voor de duur van een jaar.  
Deze ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden 
verlengd.  
Inmiddels beschikt mevr. M.G. Dekker over een gehuurd appartement in de gemeente De Bilt, naast 
haar woning in de gemeente Castricum. In de gemeente De Bilt verblijft zij tenminste tijdens de 
werkweken, waardoor zij aan de voorwaarde voldoet van het hebben van voeling en binding met de 
provincie Utrecht.    
In verband met het aanhouden van de woning in de gemeente Castricum en het als inwoner blijven 
ingeschreven staan in het bevolkingsregister van die gemeente, is een ontheffing van het vereiste van 
het ingezetenschap van de provincie Utrecht opnieuw noodzakelijk. De bestaande ontheffing vervalt 
op 21 mei a.s.  
Mevrouw Dekker verzoekt om die reden uw Staten haar opnieuw ontheffing te verlenen.  
 
Na bespreking in het fractievoorzittersconvent wordt besloten mevr. Dekker tot 5 juli 2008 ontheffing 
te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de provincie Utrecht.   
Het vorenstaande is verwoord in bijgevoegd ontwerp-besluit.  
Voorgesteld wordt dienovereenkomstig te besluiten.   
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Besluit 

Besluit van 19 mei 2008  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Overwegende: 
 

- dat gedeputeerde mevrouw M.G. Dekker op 21 mei 2007 ontheffing van het vereiste van het 
ingezetenschap van de provincie Utrecht, als bedoeld in artikel 10 van de Provinciewet, is 
verleend gedurende een jaar; 

- dat zij bij brief van 13 mei 2008 verzoekt haar voor de komende jaren eveneens ontheffing te 
verlenen; 

- dat zij inmiddels beschikt over een gehuurd appartement in de gemeente De Bilt, waar zij 
tenminste tijdens de werkweken zal verblijven en daarmee voldoet aan de voorwaarde voeling 
en binding te hebben met de provincie Utrecht; 

- dat zij te kennen heeft gegeven haar woning in de gemeente Castricum te willen aanhouden en 
ingezetene van die gemeente wenst te blijven om haar moverende redenen; 

 

Gelet op artikel 35b van de Provinciewet; 
 
B e s l u i t e n :

Aan gedeputeerde mevrouw Maria Geertruida Dekker, geboren op 24 juli 1947 te Harenkarspel 
ontheffing van het vereiste van het ingezetenschap van de provincie Utrecht te verlenen tot 5 juli 2008.  
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


	Inleiding

