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ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder 

Concept raadsbesluit 
De ontheffing verleend op 31 oktober 2012 aan de heer D. Istha van het vereiste van ingezetenschap, 

conform artikel 36 a, lid 2 van de Gemeentewet, met een jaar te verlengen, ingaande 31 oktober 2013. 



(Publieks-)samenvatting 

|0p 31 oktober 2012 is de heer D. Istha benoemd tot wethouder van de gemeente Groningen. Gelet 
op het feit dat de heer Istha geen inwoner van Groningen is en was heeft de raad voor de duur van 
een jaar ontheffing van het vereiste van ingezetenschap. De heer Istha woont nog steeds officieel in 
Amsterdam en heeft te kennen gegeven in afwachting van de vorming van een nieuw college na de 
verkiezingen in 2014 dit zo te willen houden. Dit betekent dat de ontheffing moet worden verlengd. 
De raad wordt voorgesteld de ontheffing met een jaar te verlengen. 

Inleiding 

|0p 31 oktober 2012 is de heer D. Istha benoemd tot wethouder van de gemeente Groningen. Gelet 
op het feit dat de heer Istha geen inwoner van Groningen is en was heeft de raad voor de duur van 
een jaar ontheffing van het vereiste van ingezetenschap. De heer Istha woont nog steeds officieel in 
Amsterdam en heeft te keimen gegeven in afwachting van de vorming van een nieuw college na de 
verkiezingen in 2014 dit zo te willen houden. Dit betekent dat de ontheffing moet worden verlengd. 

Beoogd resultaat 

I Verlenging voor de duur van een Jaar van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente 
Groningen voor wethouder Istha 

Kader 

|Het Juridisch kader is gelegen in artikel 36 a, lid 2 van de Gemeentewet, daar in staat de ontheffing 
in bijzondere gevallen telkenmale met een Jaar kan worden verlengd. 

Argumenten/afwegingen 

I De heer Istha woont nog steeds officieel in Amsterdam en heeft te kermen gegeven in afwachting 
van de vorming van een nieuw college na de verkiezingen in 2014 dit zo te willen houden. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

N.v.t. 

Financiele consequenties 

N.v.t. 

Realisering en evaluatie 

Na besluitvorming door de raad zal de heer Istha worden geinformeerd. 


