gemeenreLangedijk

Collegevoorstel
14mei2018

Datum
Agendanummer

I U NII UNIU UhNN I N 1 1 1 NII lOl INI Nll

:

Adviseur

R.J. (Robert) Boes

Afdeling / team

BMO/Bestuurlijke- e

*1 8SC002863*

uridische Zaken

Vertrouwelijk

:

Nee

Onderwerp

:

Benoemen van vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke
regelingen, Ontwikkelbedrijf NHN, BNG Bank en VVE Keppelsloot.

Gevraagde beslissing(en)
1. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen over te gaan tot de benoeming van
mevrouw L.A.M. Kompier, de heer J. Nieuwenhuizen, de heer M.L. Reijven, de heer N. Langedijk
en de heer A.G.W. Jongenelen, als vertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke
regelingen.
2. Te benoemen in organen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:
1. Algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: A.G.W.
Jongenelen als lid en N. Langedijk als plaatsvervangend lid;
2. Algemeen bestuur van Cocensus: J. Nieuwenhuizen als lid en M.L. Reijven als
plaatsvervangend lid;
3. Algemeen bestuur van HalteWerk: M.L. Reijven als lid en J. Nieuwenhuizen als
plaatsvervangend lid.
3. Te benoemen als vertegenwoordiger in het Ontwikkelbedrijf NHN J. Nieuwenhuizen.
4. Te benoemen als vertegenwoordiger bij de BNG Bank J. Nieuwenhuizen.
5. Te benoemen als vertegenwoordiger bij de VVE Keppelsloot J. Nieuwenhuizen.
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Inleiding
Vanwege de nieuwe samenstelling van college en gemeenteraad dienen er nieuwe
vertegenwoordigers in de besturen van de gemeenschappelijke regio’s te worden benoemd.
De bevoegdheid tot benoeming van gemeentelijke vertegenwoordigers is in enkele gevallen door de
gemeenschappelijke regelingen in handen gelegd van het college van burgemeester en wethouders.
Aan de raad is het om tot de overige benoemingen te besluiten.
Tevens dienen nieuwe vertegenwoordigers te worden benoemd bij het Ontwikkelbedrijf NHN, de BNG
Bank en bij de Vereniging van eigenaren Keppelsloot.
Beoogd resultaat
Met de benoemingen is de deelname van Langedijk in onder meer de besturen van de diverse
gemeenschappelijke regeling voor de komende raadsperiode formeel vastgesteld.
Argumenten
7.7. Het betreft de noodzakelijke formele bekrachtiging van gewijzigde vertegenwoordiging
vanwege de nieuwe samenstelling van college en gemeenteraad als gevolg van de
recente gemeenteraadsverkiezingen.
Kanttekeningen
7.7. De benoemingen gelden tot het aantreden van de volgende raad.
In 2022 zullen de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. Bij het
aantreden van die nieuwe gemeenteraad zullen nieuwe benoemingen plaatsvinden.
Communicatie
Het collegebesluit wordt schriftelijk aan de betrokken partijen kenbaar gemaakt.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Juridisch
Niet van toepassing.
Financiën
Met dit besluit zijn geen financiën bemoeit.
Vervoigstappen
Raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raad.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Raadsvoorstel
Bijlagen ter informatie
Geen.
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