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Gevraagde beslissing(en)
Overgaan tot de benoeming van nieuwe vertegenwoordigers in een aantal besturen van
gemeenschappelijke regelingen.

Inleiding
Indien de heer Rep als wethouder wordt benoemd als opvolger van de heer Fintelman kan hij ook
benoemd worden in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen waarin de heer Fintelman
zitting had.
Voor de heer Hoekema geldt hetzelfde als opvolger van burgemeester Cornelisse.
Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt door u formeel een tweede vertegenwoordiger
in het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht te laten benoemen, namelijk wethouder
P.J. Beers.
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.
Die besluitvormig heeft reeds plaatsgevonden. Aan uw raad is het nu om tot de overige benoemingen
te besluiten.
Het gaat thans om:
Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland
Artikel 7. Het algemeen bestuur wordt gevormd door één lid, alsmede één plaatsvervangend lid per
gemeente.
Zowel het lid als diens plaatsvervanger zijn lid van het college en worden op voordracht van het
college benoemd door de raad. Plaatsvervangend lid is reeds wethouder J. Nieuwenhuizen.
Wij dragen wethouder G.J. Rep als lid voor benoeming voor.
Openbaar lichaam vuilverbranding Alkmaar en omstreken
Artikel 8. De raad wijst uit zijn midden een vertegenwoordiger in de algemene raad* aan, alsmede
een plaatsvervanger aan.
*Meestal wordt de aanduiding ‘algemeen bestuur’ gebruikt, in deze regeling wordt de aanduiding
‘algemene raad’ gehanteerd.
Dit mag zijn een lid uit de raad, uit het college, of eventueel de voorzitter.
Wethouder J. Nieuwenhuizen is reeds lid.
Wij stellen voor om wethouder G.J. Rep als plaatsvervangend lid te benoemen.

Recreatieschap Geestmerambacht
Artikel 5. De raad wijst uit zijn midden twee vertegenwoordigers en desgewenst twee plaatsvervangers in het algemeen bestuur aan.
Dit mag een lid zijn uit de raad, uit het college of eventueel de voorzitter.
Wethouder J. Nieuwenhuizen is reeds vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, wethouder
P.J. Beers was plaatsvervangend lid.
Wij stellen voor wethouder P.J. Beers als tweede lid en waarnemend burgemeester
drs. J.Th. Hoekema en wethouder G.J. Rep als plaatsvervangers te benoemen.
GGD
Artikel 6. De raad wijst één lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan.
Tot lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur worden aangewezen de portefeuillehouder
volksgezondheid uit het college resp. diens plaatsvervanger.
Wethouder J. Nieuwenhuizen is reeds plaatsvervangend lid.
Wij stellen voor wethouder G.J. Rep als lid te benoemen
Veiligheidsregio
Artikel 6. De raad van elke deelnemer wijst één lid en een plaatsvervangend lid aan.
Dit mag een lid zijn uit de raad of uit het college.
De regio gaat er, gelet op de aard van de regeling van uit dat de (waarnemend) burgemeester,
respectievelijk de loco-burgemeester wordt afgevaardigd als lid, c.q. als plaatsvervanger.
Wethouder P.J. Beers is als loco-burgemeester reeds plaatsvervangend lid.
Wij stellen voor waarnemend burgemeester drs. J.Th. Hoekema als lid te benoemen.
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Artikel 6. De raad wijst een lid van het algemeen bestuur aan. Een lid van het algemeen bestuur kan
bij afwezigheid worden vervangen door een door de gemeenteraad aangewezen
plaatsvervangend lid.
Tot (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur kan worden aangewezen een lid van de raad of
van het college.
Wethouder J. Nieuwenhuizen is reeds lid.
Wij stellen voor om wethouder G.J. Rep als plaatsvervangend lid te benoemen.
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Artikel 11. De colleges benoemen uit hun midden een lid in het algemeen bestuur en kunnen uit hun
midden ook een plaatsvervangend lid aanwijzen.
Wethouder J. Nieuwenhuizen was al als plaatsvervangend lid aangewezen.
Gelet op de huidige portefeuilleverdeling hebben wij nu wethouder P.J. Beers als lid aangewezen.
Wij stellen u voor hiervan kennis te nemen.
Gemeenschappelijke regeling Cocensus
Artikel 6. Elk van de colleges wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend lid aan.
Wethouder J. Nieuwenhuizen is reeds lid.
Wij hebben wethouder G.J. Rep als plaatsvervangend lid aangewezen.
Wij stellen u voor hiervan kennis te nemen.
HalteWerk
Artikel 5. Het bestuur wordt gevormd door één lid en één plaatsvervangend lid per deelnemende
gemeente die door het college uit zijn midden wordt aangewezen. De plaatsvervanger
treedt op bij verhindering of ontstentenis van het lid.
Wethouder J. Nieuwenhuizen is reeds plaatsvervangend lid.
Wij hebben wethouder G.J. Rep aangewezen als lid.
Wij stellen u voor hiervan kennis te nemen.
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Beoogd resultaat
Met de benoemingen is de deelname van Langedijk in de besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen weer in orde en formeel vastgesteld.

Argumenten
1.1 Het betreft de noodzakelijke formele bekrachtiging van gewijzigde vertegenwoordiging als
gevolg van nieuwe Langedijkse bestuurders.

Kanttekeningen
1.1. De benoemingen gelden tot het aantreden van de volgende raad.
In 2018 zullen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Bij het aantreden van de dan gekozen
gemeenteraad zullen nieuwe benoemingen voor de besturen van de gemeenschappelijke
regelingen plaatsvinden.
1.2. Voorwaardelijke voordracht van de heer G.J. Rep.
Het voordragen van de heer G.J. Rep geldt onder de voorwaarde dat hij inderdaad als wethouder
door uw raad wordt benoemd.

Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad (en dat van het college) wordt schriftelijk aan de betreffende
gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt.

Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.

Financiën
Met dit besluit zijn geen financiën gemoeid.

Vervolgstappen
Er zijn geen vervolgstappen.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Zuid-Scharwoude, 18 september 2017
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Raadsbesluit
Agendanummer
Onderwerp

:
:

6a
Aanwijzen van G.J. Rep en drs. J.Th. Hoekema als vertegenwoordigers in
diverse besturen van gemeenschappelijke regelingen.

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2017, nummer 47;

b e s l u i t:

tot aanwijzing van in besturen van de daarbij aangegeven gemeenschappelijke regelingen:
a.

wethouder G.J. Rep te benoemen in organen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:
1. als lid in het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland;
2. als plaatsvervangend lid in de algemene raad van het Openbaar lichaam vuilverbranding
Alkmaar en omstreken;
3. als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht;
4. als lid in het algemeen bestuur van de GGD;
5. als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar.

b.

waarnemend burgemeester drs. J.Th Hoekema te benoemen in organen van de volgende
gemeenschappelijke regelingen:
1. als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht;
2. als lid in het bestuur van de Veiligheidsregio.

c.

wethouder P.J. Beers te benoemen als (tweede) lid in het algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht.

d.

kennis te nemen van de aanwijzing door het college in organen van de volgende
gemeenschappelijke regelingen:
1. Algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: wethouder
P.J. Beers als lid;
2. Algemeen bestuur van Cocensus: wethouder G.J. Rep als plaatsvervangend lid;
3. Algemeen bestuur van HalteWerk: wethouder G.J. Rep als lid.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2017.

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

drs. J.Th. Hoekema

