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In verband met de installatie van een nieuwe gemeenteraad
en de vorming van een nieuw college dient te worden
overgegaan tot aanwijzing van leden en plaatsvervangend
leden voor besturen van diverse gemeenschappelijke
regelingen.

Uithuizen, 8 mei 2014

AAN DE RAAD.

Inleiding
Via gemeenschappelijke regelingen wordt het mogelijk gemaakt om als
bestuursorganen van verschillende gemeenten samen te werken aan de
uitvoering van specifieke bevoegdheden. Voor de wijze van samenwerking
geeft de Wet gemeenschappelijke regelingen algemene regels.
Een gemeenschappelijke regeling wordt veelal bestuurd door een algemeen en
een dagelijks bestuur, bestaande uit gemeenteraadsleden, leden van het
college of de burgemeester van de deelnemende gemeenten.
De exacte samenstelling van deze besturen wordt meestal geregeld in de tekst
van de regelingen zelf. Daarbij wordt afhankelijk van de aard van de regeling
aangegeven dat het college dan wel de raad bevoegd is tot het aanwijzen van
de leden van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van de regeling
wijst uit zijn midden dan vervolgens de leden van het dagelijks bestuur aan.
Nu er na de verkiezingen van 19 maart 2014 een nieuwe gemeenteraad is
geïnstalleerd en een nieuw college van burgemeester en wethouders is
gevormd, bestaat aanleiding om over te gaan tot aanwijzing van leden voor de
besturen van de diverse gemeenschappelijke regelingen en andere
samenwerkingsverbanden.
Hieronder wordt per gemeenschappelijke regeling aangegeven welke
bestuursleden moeten worden aangewezen. Voor de aanwijzing van de diverse
raadsleden heeft op donderdag 8 mei 2014 overleg plaatsgevonden met de
voorzitters van de fracties van de gemeenteraad. Op basis hiervan treft u
hieronder de verschillende voordrachten aan.
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Ability
algemeen bestuur
Op basis van de regeling wijst de gemeenteraad drie leden en drie
plaatsvervangende leden aan, waarbij één lid en één plaatsvervangend lid
zitting hebben in het college.
Ons college draagt vanuit zijn midden ter aanwijzing voor de heer Berends als
lid en mevrouw Van Beek als plaatsvervangend lid
Verder wordt voorgesteld om de leden Dijkhuis en Groenewoud van uw raad
aan te wijzen als lid en de leden Schouten en Westerhuis aan te wijzen als
plaatsvervangend lid.

Vuilverwerkingbedrijf Noord Groningen
algemeen bestuur
Op basis van de regeling wijst de
plaatsvervangend lid aan uit het college.

gemeenteraad

één

lid

en

één

Ons college draagt vanuit zijn midden ter aanwijzing voor de heer Sienot als lid
en de heer Bouman als plaatsvervangend lid.

Volkskredietbank Noord Oost Groningen
algemeen bestuur
Op basis van de regeling wijst de gemeenteraad een lid en een
plaatsvervangend lid aan. Normaliter is het lid de portefeuillehouder Sociale
Zaken.
Ons college draagt ter aanwijzing voor mevrouw Herkströter als lid en de heer
Berends als plaatsvervangend lid.

Groningen Seaports
algemeen bestuur
Op basis van de regeling wijst de gemeenteraad vier leden en twee
plaatsvervangende leden aan, waarbij tenminste twee leden en één
plaatsvervangend lid zitting hebben in het college.
Ons college draagt uit zijn midden ter aanwijzing voor de heer Bouman en de
heer Sienot als lid en de heer Berends als plaatsvervangend lid
Verder wordt voorgesteld om de leden Spijk en op 't Holt van uw raad aan te
wijzen als lid en het lid Martini aan te wijzen als plaatsvervangend lid.
dagelijks bestuur
Op basis van de regeling wijst het algemeen bestuur uit zijn midden op
voordracht van de gemeenteraad een collegelid aan als lid van het dagelijks
bestuur.
Ons college draagt ter voordracht door de gemeenteraad voor de heer Bouman
als lid dat door het algemeen bestuur van de regeling wordt aangewezen als lid
van het dagelijks bestuur.
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Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
algemeen bestuur
Op basis van de regeling wijst de gemeenteraad één lid aan, zijnde de
portefeuillehouder Onderwijs.
Ons college draagt daarom ter aanwijzing voor de heer Bouman als lid.

Eems Dollard Regio
algemeen bestuur
De gemeente kan aanspraak maken op twee zetels in de EDR raad. Eén lid
wordt aangewezen door en uit het college. Het andere lid wordt aangewezen
uit en door de gemeenteraad.
Het college heeft uit zijn midden de heer Berends als lid van het algemeen
bestuur aangewezen.
Voorgesteld wordt om het lid op 't Holt van uw raad aan te wijzen als lid van
het algemeen bestuur.

Vereniging Waddenzeegemeenten
algemeen bestuur
In het algemeen bestuur van de Vereniging van Waddenzeegemeenten heeft de
gemeente twee zetels, één lid en één plaatsvervangend lid aan te wijzen door
en uit het college en één lid en één plaatsvervangend lid aan te wijzen door en
uit de gemeenteraad.
Het college heeft uit zijn midden de heer Sienot als lid en de heer Bouman als
plaatsvervangend lid aangewezen.
Voorgesteld wordt om het lid Visser van uw raad als lid en het lid Slagter van
uw raad als plaatsvervangend lid aan te wijzen.
Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld om over te gaan tot onderstaande aanwijzingen:
Ability
Voor het algemeen bestuur:
De heer Berends als lid;
Mevrouw Van Beek als plaatsvervangend lid;
De heer Dijkhuis als lid;
Mevrouw Groenewoud als lid;
De heer Westerhuis als plaatsvervangend lid;
De heer Schouten als plaatsvervangend lid.
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
Voor het algemeen bestuur:
De heer Sienot als lid;
De heer Bouman als plaatsvervangend lid.
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Volkskredietbank
Voor het algemeen bestuur:
Mevrouw Herkströter als lid;
De heer Berends als plaatsvervangend lid.
Groningen Seaports
Voor het algemeen bestuur:
De heer Bouman als lid;
De heer Sienot als lid;
De heer Berends als plaatsvervangend lid;
Mevrouw Spijk als lid;
De heer op 't Holt als lid;
De heer Martini als plaatsvervangend lid.
Voor het dagelijks bestuur:
De raad draagt voor als lid van het dagelijks bestuur de heer Bouman.
Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Voor het algemeen bestuur:
De heer Bouman als lid;
Eems Dollard Regio
Voor het algemeen bestuur:
De heer op 't Holt als lid.
De heer Berends is als lid door het college aangewezen.
Vereniging Waddenzeegemeenten
Voor het algemeen bestuur:
Mevrouw Visser als lid;
De heer Slagter als plaatsvervangend lid.
De heer Sienot is als lid door het college aangewezen.
De heer Bouman is als plaatsvervangend lid door het college aangewezen.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

