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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  aanwijzing vertegenwoordigers in Gemeenschappelijke 
regelingen en privaatrechtelijke verbonden partijen 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
tot het vaststellen van de aanwijzing van de vertegenwoordigers in Gemeenschappelijke 
regelingen en privaatrechtelijke verbonden partijen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 28 juni 2018 
Zaaknummer : BB18.00320 
Voorstelnummer : RAAD180112 
Commissie :  
Commissie :  
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Bestuursstaf 
Opsteller(s) : Thecla Engelsbel 
Telefoonnummer : 088 909 7038 
Bijlagen:  : raadsbesluit 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
De aanwijzing van de vertegenwoordigers in Gemeenschappelijke regelingen en private 
verbonden partijen vaststelt. 
 
2 KEUZERUIMTE 
 

Ons college heeft op 12 juni 2018 de portefeuilleverdeling vastgesteld. Op 19 juni 2018 
hebben wij het overzicht met vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke regelingen en 
privaatrechtelijke verbonden partijen vastgesteld en leggen dit nu ter vaststelling aan uw 
raad voor.  
 
 

2.1 Beleidskaders 
2.1.1 Collegeprogramma 
Niet van toepassing. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Niet van toepassing. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
3 ADVIES 
3.1 Toelichting op het advies 
Het is gebruikelijk dat de raad de vertegenwoordiging vaststelt. In het verleden kende de 
GGD een vertegenwoordiging vanuit de raad. Dit is met de invoering van de aangepaste Wgr 
vervallen. 
Bij het Recreatieschap Geestmerambacht is het mogelijk of een wethouder of een raadslid af 
te vaardigen. Ons college heeft gekozen voor een wethouder omdat er geen andere regeling 
is die een raadslid als vertegenwoordiger heeft. Daarnaast heeft deze keuze ook een 
praktische kant. Het college bereidt de besluiten aan de raad voor en moet dit ook doen ten 
aanzien van bijvoorbeeld de jaarrekening en de begroting van het recreatieschap. Het is dan 
wel noodzakelijk dat het college in het bestuur is vertegenwoordigd. Bergen heeft in deze 
regeling slechts een adviserende stem.  
 
3.2 Overwegingen van het college 
De aanwijzing volgt op de portefeuilleverdeling. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
De gemeenschappelijke regelingen zijn te verdelen in de GR voor de BUCH, een aantal 
Gemeenschappelijke regelingen voor de regio Alkmaar (met of zonder Uitgeest) en een 
aantal bovenregionale regelingen op NHN niveau.  
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3.4 Participatie, samenspel 
Niet van toepassing. 
Het is een uitvloeisel van de portefeuilleverdeling binnen het college. 
 
3.5 Risico’s 
Door het vaststellen van de aanwijzing van de vertegenwoordigers kunnen deze rechtsgeldig 
deelnemen aan de overleggen van de Gemeenschappelijke regelingen en de 
privaatrechtelijke verbonden partijen. 
 

3.6 Financiën 
Niet van toepassing. 
 
3.7 Inkoop 
Niet van toepassing. 
 
3.8 Juridische Zaken 
Niet van toepassing. 
 

3.9 Communicatie 
De vertegenwoordigingen worden weergegeven op de gemeentelijke website. 
 
3.10 Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 

3.11 Veiligheid 
Niet van toepassing. 
 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Met de griffie is afgestemd dat de aanwijzing plaatsvindt bij de onderdeel personele 
benoemingen in de raad van 28 juni 2018. Dat is ook de raadsvergadering dat de 
zienswijzen op de begrotingen en jaarstukken van de Gemeenschappelijke worden 
vastgesteld. Na vaststelling worden de Gemeenschappelijke regelingen en de private 
verbonden partijen op de hoogte gesteld van deze aanwijzingen. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
Raadsbesluit.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


