
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.8 

 

 Doetinchem, 6 april 2016 

 

 

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste 

voor de heer C.J. Telder 

 

 

Voorstel: 

Ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar 

aan de heer C.J. Telder. 

 

De heer C.J. Telder is in uw vergadering van 19 mei 2014 benoemd tot wethouder. Aangezien 

hij toen nog geen ingezetene was van de gemeente Doetinchem, wat een vereiste is voor de 

benoeming tot wethouder, hebt u hem een ontheffing verleend zoals bepaald in artikel 36a van 

de Gemeentewet. De ontheffing hebt u met één jaar verlengd met ingang van 19 mei 2015. 

 

Inmiddels zijn de omstandigheden waaronder eerder ontheffing werd verleend voor de heer 

Telder gewijzigd. Hij heeft zijn vorige woonhuis per 1 februari 2016 verkocht. Het is nog niet 

gelukt een nieuwe woning in Doetinchem te vinden die in voldoende mate tegemoetkomt aan 

de woonwensen van de familie Telder. Als tijdelijke oplossing heeft de wethouder een 

woonhuis gehuurd in Hoog-Keppel, op nog geen 10 minuten afstand van Doetinchem. 

De zoektocht naar een geschikte woning voor de heer Telder en zijn gezin gaat intussen door. 

Om deze reden is voor de heer Telder verlenging van het vereiste van ingezetenschap met 

maximaal één jaar noodzakelijk. 

 

Wij stellen u voor om wethouder Telder gedurende de periode van 19 mei 2016 tot uiterlijk 

19 mei 2017 wederom een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste om in Doetinchem te 

wonen.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,  De locoburgemeester, 

 

ing. N. van Waart  drs. P.C. Drenth 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over verlenging ontheffing woonplaats-

vereiste voor de heer C.J. Telder; 

 

gelet op artikel 36a van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar aan 

de heer C.J. Telder. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 14 april 2016, 

 

 

 

 

 

          , locogriffier 

 

 

 

 

 

          , vicevoorzitter 

 


