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Betreft: Benoeming waarnemend burgemeester Velsen
Datum
31/08/2015

Geachte raad,
Kenmerk
2015.002053

Bijgaand doe ik u een afschrift toekomen van mijn besluit d.d.
31 augustus 201 5 nr. 201 5.002052 waarbij ik mevrouw drs. A.E.

Uw kenmerk

Koopmanschap heb benoemd t o t waarnemend burgemeester van de
gemeente Velsen.
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De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland:
overwegende:
dat per 9 september 2015 de huidige burgemeester van Velsen, de heer F.M.
Weerwind is benoemd tot nieuwe burgemeester van de gemeente Almere;
dat er daardoor per 9 september 2015 in genoemde gemeente een
burgemeestersvacature zal ontstaan;
dat het bestendig beleid van de Commissaris van de Koning is in gemeenten waar
het op voorhand vaststaat dat de periode waarin er geen burgemeester is, langer dan
drie maanden gaat duren in dergelijke omstandigheden inhoudt dat een
waarnemend burgemeester wordt benoemd;
dat door het vertrek van de heer F.M. Weerwind deze situatie ontstaat;
dat mevrouw drs. A.E. Koopmanschap bereid is gevonden de waarneming op zich te
nemen;
dat de fractievoorzitters van de gemeente Velsen na overleg hiermee hebben
ingestemd;
gelet op artikel 78, eerste lid van de Gemeentewet:
BESLUIT:
na overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Velsen;
1. met ingang van 9 september 2015 tot het moment dat definitief in de
burgemeestersvacature zal worden voorzien, mevrouw drs. A.E.
Koopmanschap te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente
Velsen;
2. een exemplaar van dit besluit te zenden aan mevrouw drs. A.E.
Koopmanschap;
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3. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
de gemeenteraad van Velsen;
- het co llege van B&W van Velsen;
- de plv. Statengriffier van de pro vincie Noord-Holland;

De Commissaris van de Koning
in de pro vincie Noord-HoLfarļd,

