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Onderwerp: vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen
Aan de raad,
Beslispunt:

Besluiten om vertegenwoordigers aan te wijzen in gemeenschappelijke
regelingen

1. Waar gaat dit voorstel over?
In onze vergadering van 6 april 2010 hebben wij de aanwijzing van vertegenwoordigers in
gemeenschappelijke regelingen behandeld. Voor twee gemeenschappelijke regelingen is
het noodzakelijk dat uw raad vanuit zijn midden een vertegenwoordiger aanwijst.
Wij verzoeken de fracties uit uw raad om in de algemene raadscommissie van 13 april 2010
te bespreken welke twee raadsleden worden voorgedragen. Het gaat om de volgende
gemeenschappelijke regelingen:
a. een lid voor het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands
Noorden;
b. een adviserend lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatiegebied Geestmerambacht.
De benoeming van de vertegenwoordigers kan dan in de raadsvergadering van 27 april
2010 plaatsvinden.
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?
Het is aan de raad om te stemmen of per acclamatie in te stemmen met de voorgedragen
vertegenwoordigers door de fracties en ons college. Na het besluit van uw raad is de
gemeente vertegenwoordigd in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen.
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?
(meer dan één optie mogelijk)

 collegebevoegdheid
X raadsbevoegdheid
 opiniëren
 kaderstellend
 maatschappelijk urgent
 budgetrecht
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?
De besturen van de gemeenschappelijke regelingen.
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?
Niet van toepassing. Op grond van de geldende gemeenschappelijke regelingen dienen wij
vertegenwoordigers aan te wijzen.
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt
de raad daarover gerapporteerd?
De besturen van de gemeenschappelijke regelingen ontvangen een brief met de namen van
de vertegenwoordigers namens onze gemeente.
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in de gemeentekrant en bekendgemaakt op de
gemeentelijke website.
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?
Er zijn met dit voorstel geen middelen gemoeid.
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?
Op grond van diverse gemeenschappelijke regelingen is de gemeente verplicht om
vertegenwoordigers aan te wijzen.
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