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In verband met het vertrek van Gedeputeerde Verbeek-Nijhof, heeft de VVD-statenfractie een nieuwe kandidaat
gedeputeerde voorgedragen. Provinciale Staten benoemen op grond van de artikelen 35 en 35a Provinciewet de
leden van Gedeputeerde Staten.
In artikel 35b Provinciewet is bepaald dat een gedeputeerde ingezetene moet zijn van de provincie waar hij/zij zijn
of haar gedeputeerde functie uitoefent. De heer drs. D.D. Straat is op dit moment niet woonachtig in de provincie
Utrecht.
De wet biedt ruimte om gedeputeerden van buiten de provinciegrenzen aan te stellen. Hierdoor kan een
gedeputeerde worden benoemd die niet over woonruimte beschikt in de provincie van benoeming. In artikel 35b
van de Provinciewet is bepaald dat Provinciale Staten voor de duur van één jaar ontheffing kunnen verlenen van
het vereiste van ingezetenschap. Provinciale Staten kunnen de ontheffing in bijzondere gevallen met een jaar
verlengen. Het is aan Provinciale Staten te beoordelen of de voorwaarden voor verlenging zich voordoen.
Voorstel is om voor dit moment de heer drs. D.D. Straat ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap van de provincie Utrecht met ingang van 19 maart 2018 tot en met 18 maart 2019.
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Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht;
Gelet op artikel 35 en artikel 35b van de provinciewet;
Besluiten, na stemming volgens artikel 31, lid 1 provinciewet:
1.

De heer drs. D.D. Straat te benoemen tot gedeputeerde van de provincie Utrecht per 19 maart 2018

2.

Aan de voor benoeming voorgedragen gedeputeerde de heer drs. D.D. Straat ontheffing te verlenen van
het vereiste van ingezetenschap van de provincie Utrecht voor de periode 19 maart 2018 tot en met 18
maart 2019,

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting

1.

Wettelijke grondslag

2.

Beoogd effect

3.

Effecten op duurzaamheid

4.

Argumenten

5.

Kanttekeningen

6.

Financiën

7.

Realisatie

8.

Juridisch

9.

Europa

10.

Communicatie

11.

Bijlagen
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Artikelsgewijze toelichting
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