Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 24 maart 2015

Agendanummer

: 8

Portefeuillehouder

: drs. J.F.N. Cornelisse

Afdeling

: Bestuurs- en managementondersteuning

Opsteller

: M.G. (Rinus) Dekker

Voorstel aan de raad
e

Onderwerp

:

Aanwijzen 2 vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van het
Geestmerambacht
(11)

Programma

:

Besturen en burgers

Gevraagde beslissing:
1.
2.

e

wethouder, de heer J. Nieuwenhuizen aanwijzen als 2 vertegenwoordiger namens de gemeente
Langedijk in het algemeen bestuur van het Geestmerambacht;
wethouder, de heer B.J.N. Fintelman aanwijzen als diens plaatsvervanger.

Aanleiding/vraagstelling:
Bij de aanwijzing van vertegenwoordigers in de besturen van de diverse gemeenschappelijke
regelingen in april 2014 is ook het Geestmerambacht (GA) aan de orde geweest.
De regeling voor het GA geeft aan dat de raad twee leden in het algemeen bestuur van het GA
aanwijst. De raad kan vervolgens ook nog voor elk lid een plaatsvervanger aanwijzen.
De raad heeft uit het college een lid (= de burgemeester) en voor hem een plaatsvervanger (= P.J.
Beers) aangewezen.
Er is (nog) geen tweede lid en ook geen tweede plaatsvervanger aangewezen.
Op grond van de regeling is in de vorige raadsperiode de heer Buis, raadslid aangewezen. In de
praktijk woont betrokkene na de verkiezingen van maart 2014 de vergaderingen niet (meer) bij.
De raad heeft in zijn vergadering van januari 2013 de nota verbonden partijen vastgesteld. De raad
heeft daarbij ook ingestemd met het daarbij nadrukkelijk genoemde uitgangspunt dat omwille van
zuiverheid en scheiding van verantwoordelijkheden, het niet gewenst meer is dat raadsleden in het ab
van een gemeenschappelijke regeling worden aangewezen.

Het is daarom gewenst dat de raad alsnog een tweede vertegenwoordiger uit het college en daarvoor
ook een vervanger in het algemeen bestuur aanwijst.
Het presidium heeft in haar vergadering van 23 juni 2014 met een memo daarover ingestemd.
Het blijkt dat dit echter nog niet geleid heeft tot een raadsvoorstel en een raadsbesluit.
Dit voorstel voorziet alsnog daarin.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing.

Financiële aspecten:
Niet van toepassing.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Geen.

Zuid-Scharwoude, 24 februari 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015, nummer 11;
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

1.
2.

wethouder, de heer J. Nieuwenhuizen aan te wijzen als 2de vertegenwoordiger namens de
gemeente Langedijk in het algemeen bestuur van het Geestmerambacht;
wethouder, de heer B.J.N. Fintelman aan te wijzen als diens plaatsvervanger.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 24 maart 2015.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

