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Pre-adviesnr. 15
Agendapunt
Onderwerp Voorstel tot benoemen leden of 

vertegenwoordigers in de raadscommissie,
besturen van gemeenschappelijke 
regelingen en andere organisaties

Middenbeemster, 17 maart 2010

Aan de raad

> voorstel / toelichting
De duur van de lidmaatschappen of vertegenwoordigingen in allerlei gemeentelijke commissies, 
besturen van gemeenschappelijke regelingen en andere organisaties is veelal gekoppeld aan een 
zittingsperiode van de gemeenteraad. 
Onderstaand een overzicht van de organisaties, waarop dit van toepassing is met vermelding van de 
leden of vertegenwoordigers, die door de raadsfracties kandidaat zijn gesteld.

Raadscommissie
In de Instellingsverordening raadscommissie Beemster 2010 is bepaald, dat de raad uit zijn midden 
twee voorzitters en een plaatsvervangend voorzitter benoemt.

Voor de raadscommissie zijn kandidaat gesteld:

Voorzitters: Plaatsvervangend voorzitter:

N.C.M. de Lange mevr. A.M.J. Segers
W. Zeekant

Wij stellen u voor hen te benoemen tot voorzitters resp. plaatsvervangend voorzitter van de 
raadscommissie.

Tevens benoemt de raad op voordracht van de fracties één plaatsvervangend lid per fractie, zijnde 
een niet-raadslid. Onderstaande kandidaten staan alle op een kandidatenlijst voor de op 3 maart 
2010 gehouden gemeenteraadsverkiezing en komen daarom voor benoeming in aanmerking. 

- mevr. B.A.C. Jonk-de Lange (fractieassistent Beemster Polder Partij)
- L.D.J. Fabriek (fractieassistent CDA)
- H.W.E.Ö. Heijmans (fractieassistent D66) 
- C.J. Pruis (fractieassistent PvdA)
- W.J. van Twisk (fractieassistent VVD)

Wij stellen u voor hen als plaatsvervangende leden van de raadscommissie te benoemen.

Algemeen bestuur van de Technische Dienst Beemster en Zeevang
In het huidige algemeen bestuur hebben namens onze gemeente zitting:
Voorzitter: H.N.G. Brinkman (aangewezen door het college)

G.H. Hefting (aangewezen door het college)



blz.2 van 2  

Leden: N.J.J.J. Buis (benoemd door de raad van Beemster)
E.J. Helder-Pauw (benoemd door het algemeen bestuur van de Technische dienst)

Artikel 8, 1e lid, van de gemeenschappelijke regeling Technische Dienst Beemster en Zeevang 
luidt als volgt: Het algemeen bestuur van de dienst bestaat uit zeven leden, met dien verstande dat  
beide deelnemers twee leden leveren uit hun colleges van burgemeester en wethouders en een lid 
uit hun raden, die gezamenlijk uit een der raden een zevende lid zullen kiezen.

Wij stellen u voor de heer N.J.J.J. Buis te benoemen als lid van het algemeen bestuur van de 
Technische Dienst Beemster en Zeevang en de heer J.W.T. Smit kandidaat te stellen om als zevende 
lid van het algemeen bestuur te worden gekozen.
Het college zal spoedig na 15 april 2010 uit zijn midden twee leden aanwijzen.

Rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang
Thans zijn de heren J.R.P.L. Dings en L.J.M. Schagen lid van deze commissie. 
Wij stellen u voor de heren G.J.M. Groot en L.J.M. Schagen tot lid te benoemen en hen tevens voor te 
dragen voor benoeming door de raden van de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang.

Regioraad van de Stadsregio Amsterdam
In artikel 17 van de Gemeenschappelijke Stadsregio Amsterdam is bepaald, dat raden van 
gemeenten met minder dan 20.000 inwoners uit hun midden, de voorzitters inbegrepen en uit de 
wethouders, een lid en een plaatsvervangend lid van de regioraad aanwijzen.
Thans zijn de heren J.R.P.L. Dings en W. Zeekant  lid respectievelijk plaatsvervangend lid van de 
regioraad.
Voor het lidmaatmaatschap van de regioraad zijn kandidaat gesteld:
N.J.J.J. Buis
mevr. A.M.J. Segers 
W. Zeekant

Wij stellen u voor een lid en een plaatsvervangend lid van de regioraad aan te wijzen.

Studená comité
Thans is de heer C.J. Jonges, griffier, lid van dit comité.
Wij stellen u voor hem wederom als lid van dit comité aan te wijzen.

> juridische consequenties

N.v.t.

> financiële consequenties

Geen.

Hoogachtend,
het raadspresidium van Beemster

H.N.G. 
Brinkman,
voorzitter

C.J. Jonges,
griffier


