
Registratienummer: 1445308

Datum voorstel 10 juli 2018

Commissie

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Portefeuillehouder: Van Beek

Gemeenteraad 10 juli 2018

Samenvatting:
ln de raadsvergadering van 9 juli 2018 zijn de nieuwe wethouders benoemd.
Als vervolg kunnen (en moeten) thans de vertegenwoordigers vanuit het college in besturen
van gemeenscha ppelijke regeli ngen worden aangewezen.

Wij stellen de raad voor over te gaan tot aanwijzing van deze vertegenwoordigers op basis
van de portefeuilles in plaats van op naam.

De veruvachting is dat vanuit deze regelingen er bestuursvergaderingen zullen komen voordat
de eerste vergadering van de raad na het zomerreces is (25 september 2018).
Het is om deze reden wenselijk om in de raadsvergadering van 10 juli 2018 nog te besluiten
over deze aanwijzingen.

Ondenrerp:
Benoemen collegeleden in besturen van gemeenschappelijke regelingen
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Middenbeemster, 10 juli 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

ln de raadsvergadering van 9 juli 2018 zijn de nieuwe wethouders benoemd.
Als vervolg kunnen (en moeten) thans de vertegenwoordigers vanuit het college in besturen

van gemeenschappelijke regelingen worden aangewezen.

Oplossi ngsrichti ngen :

Wij stellen u voor over te gaan tot aanwijzing van deze vertegenwoordigers op basis van hun

portefeuille.

Voor een aantal gemeenschappelijke regelingen hoeft geen aanwijzing plaats te vinden,

omdat in die regelingen uit hoofde van de functie (qualitate qua) een lid van het college

bestuurslid is. Dit is het geval bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
De gemeenschappelijke regeling OD lJmond en de komende gemeenschappelijke regeling

Waterlands Archief zijn zogenaamde collegeregelingen waarbij de besluitvorming over de

vertegenwoordiging in de besturen tot de competentie van het college behoort.

Het voorstel voor de vertegenwoordiging is als volgt:

Gemeenschappeliike reoelinq lnteroemeenteliik Samenwerkinqsorqaan Waterland (lSW)

lngevolge artikel 5 bestaat het algemeen bestuur uit een door elk van de deelnemende
gemeenten uit het college van burgemeester en wethouders aangewezen lid.

Deze regeling gaat op korte termijn over in de gemeenschappelijke regeling Waterlands

Archief en wordt daarmee een collegeregeling. Zolang dit nog niet het geval is een aanwijzing

voor het algemeen bestuur van het ISW nodig.

Voorstel:
Lid : de burgemeester

Gemeenschappeliike Reoelinq inzake werkvoorzieninosschap Zaanstreek-Waterland
(BaanStede)
Het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland wordt op dit moment geliquideerd,

Het kan nodig zijn dat er nog een bestuursvergadering plaatsvindt in het kader van de

(financiële) afwikkeling. Vandaar dat deze regeling (nog) in het voorstel is opgenomen.

Voor de afronding hiervan zouden er nog bestuursvergaderingen nodig kunnen zijn.

Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het

algemeen bestuur bestaat uit 9 leden.

blz. 2 van 4
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Overeenkomstig artikel 6 l¡d 2 wijst de raad uit het college van burgemeesters en wethouders
één lid en een plaatsvervanger aan voor het algemeen bestuur. De leden van het algemeen

bestuur worden aangewezen voor de duur van de zittingsperiode van de gemeenteraad.

Voorstel
Lid :

Plv. lid :

Voorstel
Lid :

Plv lid :

NB: Wethouder Butter is portefeuillehouder Financiën. Wethouder Dings is portefeuillehouder

Participatiewet.

Gemeenschappeliike reoelinq GGD Zaanstreek-Waterland (GGD)

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf door het algemeen bestuur

uit zijn midden gekozen leden, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter inbegrepen.

Conform artikel I bestaat het algemeen bestuur uit de portefeuillehouders volksgezondheid

van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen elk één

lid vanuit het college van burgemeester en wethouders als plaatsvervangend lid aan.

De zittingsperiode van de leden van het algemeen bestuur is gelijk aan de zittingsperiode van

leden van een gemeenteraad.

de portefeuillehouder Financiën
de portefeuillehouder Participatiewet

de portefeuillehouder Volksgezondheid
de portefeuillehouder Milieu

NB: Wethouder Dings is portefeuillehouder Volksgezondheid. Wethouder Zeeman is
portefeuillehouder Milieu.

Gemeenschappel iike reqelino Recreatieschap Twiske-Waterland.
Het algemeen bestuur bestaat uit 12leden bestaande uit een vertegenwoordiger van de
provinciale staten, een vertegenwoordiger van stadsdeel Amsterdam-Noord en een

vertegenwoordiger van elke aan de regeling deelnemende gemeente.

lngevolge artikel 5, lid 1 sub c wijst de raad een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur

evenals een plaatsvervanger aan.

de portefeuillehouder Toerisme en Recreatie
de portefeuillehouder Landschap

NB: Wethouder Butter is portefeuillehouder Toerisme en Recreatie. Wethouder Zeeman is
portefeuillehouder Landschap.

Voorstel

tid

Lid

Plv
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Gemeenschappeliike reoelinq Stichtinq Primair Openbaar Ondeniviis in de reqio Waterland

etc. (OPSPOOR)
ln artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling is geregeld dat de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten ieder één lid van het algemeen bestuur aanwijzen. De regeling kent
geen plaatsvervangend leden. Daarbij geldt per raad (tenzij bijzondere omstandigheden zich
daartegen verzetten) als uitgangspunt dat dit de portefeuillehoude(primair) onderwijs van de
gemeente is. De aanwijzing vindt plaats telkens als daaraan behoefte is.

NB: Wethouder Dings is portefeuillehouder Ondenruijs

Meetbare doelstellingen:

Fi nanciële consequenties/risico's :

Geen.

Gommunicatie:

De betreffende gemeenschappelijke regelingen worden over de besluitvorming schriftelijk
geïnformeerd.

Monitori ng/evaluatie:

Voorstel:

De voorgestelde vertegenwoordiging in besturen van gemeenschappelijke regelingen
vaststellen.

burge meester en wethouders van Beemster,

Voorstel:
Lid :

Bijlage:
- Raadsbesluit

de portefeuillehouder Ondenrijs

A.J.M A.G. Dehé
loco-secretarisburgemeester
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2018,

BESLUIT:

De vertegenwoordiging van de gemeente Beemster is de onderstaande besturen van de
genoemde regelingen als volgt vast te stellen:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 10 juli 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier

Algemeen bestuur
recreatieschap Twiske-
Waterland

Algemene bestuur GGD
Zaanstreek-Waterland

Algemeen bestuur
OPSPOOR

Algemeen bestuur
werkvoorzieningsschap
Zaanstreek-Waterland
(BaanStede)

Algemeen bestuur ISW

de portefeuillehouder
Toerisme en Recreatie

de portefeuillehouder
Volksgezondheid

de portefeuillehouder
Onderuvijs

de portefeuillehouder
Financiën

de burgemeester

L¡d

de portefeuillehouder
Landschap

de portefeuillehouder
Milieu

nvt

de portefeuillehouder
Participatiewet

nvt

Plv. lid


