
p ™ ™ HOLLAND 

De gemeenteraad van Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA RHOON 

Directie Leefomgeving en Bestuur 
Kabinet 

Contact 
mw. N. Haimed 
T 070 - 441 64 46 
n.haimed@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 
29 oktober 2012 
Ons kenmerk 

PZH-2012-355700619 
Uw kenmerk 

Onderwerp 

benoeming burgemeester 

Bijlagen 

2 

Geachte leden van de raad, 

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn besluit van 29 oktober 2012, nummer PZH-2012-352093095, 
betreffende de benoeming van mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde tot waarnemend burgemeester 
van de gemeente Albrandswaard met ingang van 1 november 2012. 

Heden, 29 oktober 2012, heeft mevrouw Van de Velde de in verband met de benoeming verschuldigde 
eed in mijn handen afgelegd. Een afschrift van de akte doe ik u hierbij toekomen. 

Hoogachtend, 

de Commissaris van de Koningin 
in de provincie Zuid-Holland, 
voor deze, 
de Chef van het Kabinet, 

drs G. Covers 

Trams 8, 9 en bus 65 
stoppen bij het 
provinciehuis. Vanaf 
stafion Den Haag CS 
is het tien minuten 
lopen. De 
parkeerruimte voor 
auto's is beperkt. 
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AFSCHRIFT 
provincie H o L L A N D 

ZUID 

PZH-2012-352093095 

DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN 
IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

overwegende 

dat aan de heer H.M. Bergmann met ingang van 27 augustus 2012 eervol ontslag is verleend als 
burgemeester van de gemeente Albrandswaard; 

dat hij het, gehoord de gemeenteraad en de wethouders, in het belang van de gemeente nodig oordeelt in 
de waarneming van het burgemeestersambt te voorzien; 

gelet op artikel 78 van de Gemeentewet; 

BESLUIT 

mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde, geboren 9 december 1955 te Leiden, met ingang van 1 november 
2012 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Albrandswaard tot het moment dat in 
de kroonbenoeming is voorzien. 

Den Haag, 29 oktober 2012, 

J. Franssen 



AFSCHRIFT 

p r ° ™ HOLLAND 
Z U I D 

AKTE 

Heden, de 29c oktober 2012 heeft mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde, 

bij mijn Besluit van 29 oktober 2012, nummer PZH-20I2-352093095 benoemd tot 
waarnemend burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 

in handen van mij. Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland, 

ingevolge artikel 65 van de Gemeentewet de volgende eed afgelegd: 

"Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 

Den Haag, 29 oktober 2012 

De Commissaris van de Koningin, 

(get.) J. Franssen 

Voor eensluidend afschrift, 
de Chef van het Kabinet van 

de Commissaris van de Koningin 

(get.) 

De waarnemend burgemeester van Albrandswaard, 
G.J. van de Velde-de Wilde 


