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Benoeming ambtenaar burgerlijke stand

Voorstel

De heer P.G.M. Horstink tot ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen, conform
bijgevoegd concept benoemingsbesluit.

Inleiding

Uit artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek volgt, dat in elke gemeente twee, of
naar goedvinden van burgemeester en wethouders, meer ambtenaren van de burgelijke
stand zijn. Ambtenaren van de burgerlijke stand worden door burgemeester en
wethouders benoemd, geschorst of ontslagen.

Beoogd effect/doel

Het team burgerlijke stand beschikt over een voldoende aantal ambtenaren van de
burgerlijke stand om taken goed en zelfstandig uit te kunnen voeren.

Argumenten

Benoeming doet recht aan zelfstandigheid
Door deze benoeming is de te benoemen persoon in staat om zelfstandig de aktes te
ondertekenen die door hem, tijdens de uitvoering van zijn functie, worden opgemaakt.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Comm unicatie/ participatie

Het benoemingsbesluit wordt aan de benoemde bekendgemaakt.

Overleg gevoerd met

Intern:
Waarnemend hoofd afdeling Publiekszaken
Medewerkers Publ iekszaken

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen

Openbaar:
Concept benoemingsbesluit
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Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;

Gelet op artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

BESLUITEN:

De volgende persoon tijdelijk te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Weert:

. Horstink, Paulus Gregorius Maria, geboren te Voorst op 18 november 1955,
wonende te Doetinchem, Alfred Mozerplein 97,7007 KD.

voor de periode dat hij een functie op de afdeling Publiekszaken van de gemeente Weert
bekleedt.

Aldus besloten in de vergadering van het college van
1 november 2016
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