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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voorgeschiedenis
In artikel 35b Provinciewet is bepaald dat een gedeputeerde ingezetene moet zijn van de provincie waar hij/zij zijn
of haar functie uitoefent. De heer drs. D.D. Straat is op dit moment niet woonachtig in de provincie Utrecht.
Wettelijke grondslag
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
De huidige ontheffing van dhr. Straat loopt tot 19 maart 2019. Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale
Statenverkiezingen, daarom stellen we voor om dhr. Straat ontheffing te verlenen vanaf 19 maart 2019 tot aan het
einde van de huidige college-periode. Met dien verstande dat dit niet langer kan duren, dan 19 maart 2020.
Bij een eventuele herbenoeming als Gedeputeerde dient dhr. Straat opnieuw een verzoek tot ontheffing in te
dienen bij Provinciale Staten, mocht dhr. Straat zich op dat moment nog niet in de provincie gevestigd hebben.
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Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 18 februari 2019,
Gelet op artikel 35 en artikel 35b van de provinciewet;
Besluiten:
Aan de gedeputeerde de heer drs. D.D. Straat ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van de
provincie Utrecht vanaf 19 maart 2019 tot aan het einde van de huidige college-periode. Met dien verstande dat
dit niet langer kan duren, dan 19 maart 2020.
Bij een eventuele herbenoeming als Gedeputeerde dient de heer Straat opnieuw een verzoek tot ontheffing in te
dienen bij Provinciale Staten, mocht de heer Straat zich op dat moment nog niet in de provincie gevestigd
hebben.
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