LANDSCOURANT
National Gazette

SINT MAARTEN
Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten

Jaargang 2020 , nummer 02

Datum: 09 januari 2020

PAGINA

INHOUDSOPGAVE
-

Ministeriële Beschikking van 09 januari 2020 m.b.t. benoeming van Glenda
van Gurp tot tweede plaatsvervangende lid van het stembureau district # 4

2

SPECIAL EDITION

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Soualuiga Road #1 Pond Island, Great Bay
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 1721 5200086.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 21 januari 2020
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2020, nummer 02

Datum: 09 januari 2020
Pagina

|2

MINISTERIËLE BESCHIKKING
van 09 januari 2020
MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN
NR.:2020/53
In overweging genomen hebbende:
dat op grond van artikel 42, derde lid, van de Kiesverordening, de Minister van
Algemene Zaken is belast met het benoemen van de voorzitter, leden en
plaatsvervangende leden van de stembureaus voor de verkiezing van de leden van de
Staten op 9 januari 2020;
dat wijzigingen van het lidmaatschap van de stembureaus aan de Secretaris-Generaal
van het Ministerie van Algemene Zaken is gemandateerd bij ministeriële beschikking
van 6 januari 2020.
Gelet op:
Artikel 42, derde en vierde lid, van de Kiesverordeníng;
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Tot tweede plaatsvervangende lid van het stembureau district #4 wordt benoemd Glenda van
Gurp bij deze beschikking.
Artikel 2
Aan de reeds zittende tweede plaatsvervangende lid van het stembureau district #4 Norisa
Jacobus Richards wordt ontslag verleend.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en wordt in de
Landscourant geplaatst.

Philipsburg, 09 januari 2020
De Minister van Algemene Zaken
namens deze
Secretaris-Generaal Algemene Zaken, mr. Hensley Plantijn

Bezwaar en beroepsprocedure
Bezwaar:
Tegen deze beschikking kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 55 jo. 56, eerste lid, van de Landsverordening
Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking hiervan een bezwaarschrift
ingediend worden bij het bestuursorgaan dat deze beschikking heeft afgegeven.
Beroep:
In plaats van een bezwaarschrift kan door belanghebbende(n) op grond van artikel 7 jo. 16 van de Landsverordening
Administratieve Rechtspraak (LAR) binnen zes weken na de datum van verzending of uitreiking van deze beschikking een
beroepschrift ingediend worden bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.

