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Geachte Raad ,
Hierbij bericht ik u dat mevrouw mr . Y.P. van Mastrigt , bij mijn besluit van 10 mci 2021 , nummer 82268571, metingang van 1 juni 2021 door mij benoemd is tot waarnemend burgemeester van de gemeente Woudenberg
Met hoogachtingde commissaris van de Koningin de provincie Utrecht,

mrJ.H.Oosters



mr. J.H. OOSTERSCOMMISSARIS VAN DE KONINGIN DE PROVINCIE UTRECHT

Kabinet nuniiner 82268571

De commissaris van de Koning in de provincie Utrecht,
Overwegend,
dat de burgemeester van de gemeente Woudenberg , mevrouw T. Cnossen - Looijenga , hij
Koninklijk besluit van 21 mei 2021 , nummer 2021001004 eervol ontslag is verlcend met ingang
van 1 juni 2021 ,
dat het ongewenst is dat één van de drie gerneente wettelijke organen binnen het gemeentelijk
bestuur gedurende een langere periode onvervuld zal zijn ;
dat derhalve in de waarneming van het ambt van burgmeester van de gemeente Woudenberg
dient te worden voorzien ;
gelet op artikel 78 , eerste lid , der gemeentewet ;

BESLUIT
1. met ingang van 1 juni 2021 mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt te belasten met de waarneming

van het burgemeestersambt van de gemeente Woudenberg.
2. te bepalen dat de onder 1 bedoelde waarneming zal duren voor de periode tot de nieuwe

burgemeester van Woudenberg zijn of haar ambt zal aanvaarden ;
3. een exemplaar van dit besluit te zenden aan :

a ) mevrouw mr . Y.P. van Mastrigt;
b ) de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c ) het College van Burgemeester en Wethouders van de gemcente Woudenberg ;
d ) de Raad van de gemcente Woudenberg door tussenkomst van de grifficr;
e ) bet college van Gedeputeerde Staten van Utrecht ;

Utrecht, 10 mei 2021
De commissaris van de Koning voornoemd,

met Oosters
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